
16. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
A SZAKMAI GYAKORLATOK MINŐSÉGI 

KERETRENDSZERE  

 

ECOS-V-053  

 

14. pont  

 

 

A következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

DRĂGHICI Emil  

GÂJU Mariana  

NICA Alin Adrian  

OPREA Emilian  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

utal arra, hogy a fiatalok foglalkoztatásával 

kapcsolatban a legjobb eredmények azokban az 

országokban és régiókban figyelhetők meg, ahol 

a fiataloknak lehetőségük nyílik színvonalas 

szakmai gyakorlatok vagy tanulószerződéses 

gyakorlati képzések elvégzésére, és ahol a biztos 

gyakornoki és munkahelyi képzési programok 

elválaszthatatlan részét képezik a képzési és 

foglalkoztatási rendszernek;  

utal arra, hogy a fiatalok foglalkoztatásával 

kapcsolatban a legjobb eredmények azokban az 

országokban és régiókban figyelhetők meg, ahol 

a fiataloknak lehetőségük nyílik színvonalas 

szakmai gyakorlatok vagy tanulószerződéses 

gyakorlati képzések elvégzésére, és ahol a biztos 

gyakornoki és munkahelyi képzési programok 

elválaszthatatlan részét képezik a képzési és 

foglalkoztatási rendszernek;.  Fontos, hogy az 

oktatási intézmények együttműködjenek a 

vállalkozói szférával, mert csak így lehet 

biztosítani a gyakornoki program kölcsönös 

előnyeit; 

 

Indokolás  

 

Az oktatási intézmények és a vállalkozói szféra közötti szoros kapcsolat nélkülözhetetlen a 

gyakornoki program sikeréhez. Ha hasznosítják a program szinergiáit, mind az oktatási intézmények, 

mind pedig a vállalkozók jól járnak. 

 

EN-KD/nk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
A SZAKMAI GYAKORLATOK MINŐSÉGI 

KERETRENDSZERE  

 

ECOS-V-053  

 

38. pont  

 

 

A következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

DRĂGHICI Emil  

GÂJU Mariana  

NICA Alin Adrian  

OPREA Emilian  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális 

önkormányzatokat – munkaadói szerepkörükben 

– be kell vonni a szakmai gyakorlatok minőségi 

keretrendszerének sikeres végrehajtásába, és 

sajnálja, hogy az Európai Bizottság ajánlása nem 

tartalmaz konkrét utalást az önkormányzatok 

hatásköreire és tapasztalataira;  

hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális 

önkormányzatokat – munkaadói szerepkörükben 

– be kell vonni a szakmai gyakorlatok minőségi 

keretrendszerének sikeres végrehajtásába, és 

sajnálja, hogy az Európai Bizottság ajánlása nem 

tartalmaz konkrét utalást az önkormányzatok 

hatásköreire és tapasztalataira; fontosnak tartja 

egy olyan jogi keret létrehozását, amely a 

közintézmények számára lehetővé teszi 

gyakornokok fogadását, ahogy lényegesnek tartja 

a közigazgatási szerveknél gyűjtött legjobb 

gyakorlati megoldások terjesztését is; 

 

Indokolás  

 

A közigazgatásra vonatkozó jogszabályok a kapcsolódó költségek miatt nem mindig engedélyezik 

gyakornokok fogadását. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek révén a helyi és regionális 

önkormányzatok a saját költségvetésükből finanszírozhatnak gyakornoki programokat.  

 

EN-KD/nk 


