SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS
SZAKMAI GYAKORLATHOZ
A fogadó vállalat/intézmény
Neve: Pannon Famulus Kft.
Címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42.
Telefonszáma: 96/547-720
E-mail címe: keglovich.julia@hotelfamulus.hu
Kapcsolattartó neve, beosztása: Keglovich Júlia szállodavezető
a továbbiakban Gyakorlatszervező.
Jelen szándéknyilatkozat meghatározza a legalapvetőbb feltételeket a hallgatók fogadásával kapcsolatban,
mely feltételeket minden hallgató fogadásánál a gyakorlatszervező az aktuális igények alapján, az anyagi
és infrastrukturális háttérnek megfelelően alakít ki.
A szándéknyilatkozat az alábbi Hallgatóra vonatkozik:
Hallgató neve:
Neptun-kódja:
Szakja:
Tagozata:
Telefonszáma:
E-mail címe:
1. A szakmai gyakorlat célja a képzésben résztvevő Hallgató elméleti ismereteinek elmélyítése, illetve a
megszerzett ismeretek alkalmazási készségének fejlesztése üzemi (vállalati) körülmények között.
2. A szakmai gyakorlat szervezése egyedi munkahelyen történik, amelynek kialakításáról a
Gyakorlatszervező gondoskodik. Egyidejűleg több hallgató foglalkoztatása esetén csoportos képzési
helyek kialakítása is alkalmazható.
3. A Gyakorlatszervező a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért költség-hozzájárulást, illetőleg
költségtérítést nem igényel.
4. A Gyakorlatszervező vállalja, hogy a hallgatók munkájának felügyeletére szakirányú szakképesítéssel
és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező, büntetlen előéletű mentort nevez ki.
Mentor neve: Keglovich Júlia
Beosztása: szállodavezető
Telefonszáma: 96/547-770
E-mail címe: keglovich.julia@hotelfamulus.hu
5. A Hallgató munkakörének megnevezése: konyhai szakács gyakornok, éttermi felszolgáló
gyakornok, recepciós gyakornok, értékesítő gyakornok, rendezvényszervező gyakornok, HK
gyakornok (havonta változó beosztás szerint)
6. A Hallgató közvetlen munkahelyi vezetője/felettese:
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701
Tel.: +36-96-503-400 Fax: +36-96-329-263 E-mail: sze@sze.hu Web: http://uni.sze.hu

Vezető neve: Keglovich Júlia
Beosztása: szállodavezető
Telefonszáma: 96/547-770
E-mail címe: keglovich.julia@hotelfamulus.hu
7. A Hallgató feladatköre:
Konyhai szakács gyakornok: előkészületek segítése, tálalási folyamatokban való részvétel,
takarítási műveletek, HACCP dokumentációban való részvétel, befejező műveletek.
Éttermi felszolgáló gyakornok: asztalok terítése, rendelés felvétel, étel felszolgálása, lerámolás,
büfé étkezésben történő részvétel.
Recepciós gyakornok: érkező vendégek informálása, drinkbárban kiszolgálás, főállású recepciós
munkájának segítése figyelemmel kísérése
Kollégiumi recepciós gyakornok: szobák és közösségi helyiségek tisztántartása, vendégek
fogadása, adminisztratív feladatok ellátása
Értékesítő gyakornok: foglalások rendszerezése, heti menülapok sokszorosítása, honlapra
feltöltése, kitöltött vendégkérdőívek elemzése, vendégvélemények nyomon követése
Rendezvényszervező gyakornok: a szállodai különtermek berendezése, catering előkészítése,
vendégek kiszolgálása
HK gyakornok: vendégszobák és közös helyiségek takarítása
8. A Hallgató hatásköre:
nincs
9. A Hallgató felelőssége:
a munkaeszközök rendeltetésszerű használata, gondatlan károkozás
10. A Hallgató munkakapcsolatai:
konyhafőnök, szakács, éttermi igazgató, felszolgáló, értékesítő asszisztens, recepcióvezető,
recepciós
11. A szakmai gyakorlat ideje, a munkaköri leírás hatálya:
Alapképzés esetén: 2017. január 1 –től
Felsőoktatási szakképzés esetén: 2017. február 1-től
Kelt:

…………………………………………………………………..
a gyakorlatszervező képviseletében
(cégszerű aláírás)
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről:
Név:
Széchenyi István Egyetem
Székhely:
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Telefon:
96/503-400
E-mail:
sze@sze.hu
Adószám:
15308902-2-08
Intézményi azonosító szám:
FI38696
Képviseletére jogosult személy: Dr. Földesi Péter, rektor és Dr. Filep Bálint, kancellár
Szakmai gyakorlatért felelős személy a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a vállalati kapcsolatokért
felelős mb. dékánhelyettes, Dr. Kovács Norbert.
(a továbbiakban: Egyetem);
másrészről:
Név:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Adószám:
Nyilvántartási szám:
Képviseletére jogosult személy:

Pannon Famulus Kft.
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
96/547-720
knauz.peter@hotelfamulus.hu
13934059-2-08
08-09-014847
Knauz Péter ügyvezető igazgató

(a továbbiakban: Szakmai gyakorlóhely)
között, az alábbiak szerint.
Az együttműködési megállapodás célja: a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírásai szerinti szakmai
gyakorlat biztosítása az Egyetem hallgatói számára.
A szakmai gyakorlat helyszíne: 9027 Győr, Budai út 4-6., és 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42.
A szakmai gyakorlat időtartama
a) Turizmus-vendéglátás BSc szakos hallgatók esetén 6 hónap. A szakmai gyakorlaton résztvevő
hallgatók munkaideje hetente 40 óra.
b) Turizmus-vendéglátás FOSZK szakos hallgatók esetén, turizmus szakirányon 10 hét szállodai és
4 hét utazási irodai gyakorlat, vendéglátó szakirányon 14 hét szállodai gyakorlat. A szakmai
gyakorlaton résztvevő hallgatók munkaideje hetente 40 óra.
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A szakmai gyakorlóhely által fogadott hallgatók létszáma


Nappali tagozat:
o

Alapképzési szakok:


o

Felsőoktatási szakképzési szakok:




Turizmus-vendéglátás BSc: fő

Turizmus-vendéglátás FOSZK: fő

Nem nappali tagozat
o

Alapképzési szakok:


o

Turizmus-vendéglátás BSc: fő

Felsőoktatási szakképzési szakok:


Turizmus-vendéglátás FOSZK: fő

A gyakorlat szakmai felelősei


Az Egyetem részéről: Dr. Kovács Norbert vállalati kapcsolatokért felelős mb. dékánhelyettes



A Szakmai gyakorlóhely részéről: Keglovich Júlia szállodavezető

Díjazás
[:ifv18:]A szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerint díjazás nem
illeti meg. [:endif:] [:ifv20:]A szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja
szerint díjazás nem illeti meg. [:endif:] [:ifv26:]A szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatót az Nftv. 44. §
(3) bekezdés a) pontja szerint díjazás illeti, amelynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. A díjat a szakmai gyakorlóhely fizeti.[:endif:] [:ifv24:]A
szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerint díjazás nem illeti meg.
[:endif:]
Az Egyetem jogai és kötelezettségei
Az Egyetem felelős a hallgatók teljes képzéséért, valamint a képzés részét képező szakmai gyakorlatért.
Az Egyetem vállalja
a) a szakmai gyakorlat megszervezését a szakmai gyakorlóhellyel;
b) a szakmai gyakorlathoz szükséges adatok, információk szakmai gyakorlóhely számára történő
megküldését;
c) a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai gyakorlóhely
értékelése alapján a gyakorlati kompetenciák értékelését.
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A Szakmai gyakorlóhely jogai és kötelezettségei
A Szakmai gyakorlóhely vállalja:
a) a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. § szerinti hallgatói munkaszerződés megkötését a
szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatókkal;
b) a hallgatóknak a tanulmányaiknak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatást;
c) a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, illetve védőfelszerelés biztosítását;
d) a szakmai gyakorlati tevékenység szakmai felügyeletét, irányítását;
e) a hallgatóknak a szakmai gyakorlat során elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak írásban
történő értékelését, és az értékelés megküldését az Egyetem számára;
Záró rendelkezések
Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre jön létre, és az aláírás napján lép hatályba.
Jelen megállapodás megszűnik:
a) a felek valamelyike általi felmondással, 60 napos felmondási idő mellett;
b) ha a szakmai gyakorlóhelyet az országos gazdasági kamara törli a nyilvántartásából;
c) valamely fél jogutód nélküli megszűnése esetén.

A Felek a megállapodás tartalmát megismerték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Kelt: Győr, 2016. november

…………………………………………………… ……………………………………………………
Dr. Papp Ilona

Knauz Péter

dékán, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

ügyvezető igazgató

az Egyetem képviseletében

a Szakmai gyakorlóhely képviseletében
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