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Gyakran ismételt kérdések oktatói mobilitáshoz 
 

1. Kik pályázhatnak? 

Olyan iskolában oktató szakoktatók, akik a szakács, cukrász és vendéglátásszervező szakmákban 

oktatnak szakmai gyakorlati tantárgyakat. Pályázhatnak tanulószerződéssel vagy együttműködési 

megbízással tanulókat foglalkoztató vállalkozások gyakorlati oktatói is, ha ugyanezen a területen 

tanuló diákoknak biztosítják a gyakorlati képzést. Aktív munkavállalók pályázhatnak- 

 

2. Miért fontos a beadási határidő betartása? 

Döntést kell hozni a kiutazók személyéről és értesíteni őket, hogy fel tudjanak készülni, ezért 

van szükség a pontos határidő, 2020. JANUÁR 31. betartására.  

 

3. Miért van szükség Europass típusú önéletrajzra? 

A pályázat Európai Unió által támogatott, a pályázat keretében előírás az uniós dokumentumok 

használata, ezért kell ilyen típusú önéletrajzot kitölteni. 

 

4. Milyen szerződést köt az MNGSZ a kiutazókkal? 

A Tempus Közalapítvány által támogatott pályázat előírja a személyenkénti szerződéskötést. A 

szerződésben pontosan rögzítésre kerül, hogy a támogatott oktatók számára mit is biztosít a 

projekt: tanulmányút munkaprogramját, szállást, étkezést (teljes panziót), közlekedési költséget 

Budapest – Olaszországi célállomás között és a hivatalos programokra való utazási lehetőséget. 

 

5. Mikor van a tanulmányút? 

• 2020. március 29. – április 4. 

• 2020. április 14. – 20. 

Ezek közül a lehetőségek közül választhatnak a résztvevők, mindenkinek 1 időpontot kell 

megjelölnie, hogy a csoportok összeállításánál ezt az időpontot tudjuk figyelembe venni, a 

későbbiekben nincsen lehetőség a módosítására, ezért kérjük alaposan átgondolni! Akinek 

mindkét időszak megfelelő az mindkettőt húzza alá, a többiek igényei alapján kerül összeállításra 

a csoport.  
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6. Miért lesznek tartalék személyek? 

Amennyiben a résztvevők közül mégsem tud az adott időpontban valaki kiutazni, akkor szükség 

lehet tartalék személyre, aki a lemondás után átveszi a résztvevő helyét. A teljes támogatást csak 

a kiutazott személyekre igénylehető, ezért, ha a kiválasztott résztvevő már tudja, hogy nem tud 

részt venni az úton, azonnal jeleznie kell az MNGSZ felé. 21 napon belül az indulás előtt nem 

tudjuk elfogadni, hiszen probléma lehet beugrani a kiválasztott személy helyett. 

 

7. Szükség van Európai Egészségbiztosítási Kártyára? 

Igen minden résztvevőnek rendelkeznie kell ezzel. Ügyintézésről bővebb felvilágosítást 

olvashat: 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_k

artya/eu_kartya.html#Utasbiztos%C3%ADt%C3%A1s 

 

8. Szükség van személyre szóló utasbiztosításra? 

A résztvevőknek nem kell kötnie, ezt az MNGSZ köti a kiutazó személyekre, a kiutazás előtt 

néhány nappal. 

 

9. Mi a tanulmányút célja, munkaprogramja? 

A projekt lehetőséget biztosít tanulmányútra 44 szakképzési szakértő számára, hogy 

Olaszországban egy előre meghatározott szakmai program alapján saját ismereteiket bővítse, a 

vendéglátás területén megszerzett kompetenciáit fejlessze, megismerkedhessen modern 

technológiákkal, új szemlélettel, a napi munkában és a gyakorlatot végző tanulók oktatásában. 

Olyan a vállalkozásoknál és iskolákban dolgozó gyakorlati oktatókat várunk, akik a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara által felügyelt duális szakképzésben vesznek részt, akik 

tanulószerződéssel foglalkoztatott vendéglátós diákok oktatásáért felelősek vagy a szakképző 

évfolyamok első évfolyamán tanuló diákokat készítenek fel szintvizsgára. A jelentkezés 

feltételeként Europass típusú önéletrajzot és egy Motivációs levelet kérünk. 

Munkaprogramot szintén olvashatja. 

 

10. Milyen kötelezettséget vállalnak a résztvevők?  

 A kötelező információs napon való részvételt, a szerződés aláírását. 

 Az előre megadott indulási időpontban és helyszínen való megjelenést, a csoporttal való 

együtt utazást, mind az oda úton, mind a visszaúton. Indulás helyszíne: Budapest, hajnali 

órákban! 

 Az Európai Egészségbiztosítás Kártya elintézését. 

 A kiutazást követően a munkaprogram szerinti programokon részvételt. 

 A napi és hétvégi kérdőívek kitöltése, a továbbképzés értékelése a kint tartózkodás alatt. 

 A hazautazást követően elkészíteni egy beszámolót, hogy milyen szakmai információk 

voltak azok, melyekkel gazdagabb lett a résztvevő és ezeket hogyan tudja beépíteni a 

napi oktatási gyakorlatába. A munkahelyén dolgozó kollégáknak átadni a megszerzett 

információkat. A kint tartózkodáskor és a munkahelyi bemutatóról készített 3-4 db 

fényképet megküldi a szakmai beszámolóval együtt az MNGSZ részére és megjelenteti a 

saját munkahelyének honlapján.  

 A Mobility tool felület által generált kérdőív kitöltése, ennek elmulasztása esetén a 

támogatás teljes egészében visszafizetendő! 

 Elvégzi a munkaprogram értékelését 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya/eu_kartya.html#Utasbiztos%C3%ADt%C3%A1s
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