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Öntészeti felsőoktatás fejlesztése  
Duális járműipari öntészeti szakirányos anyagmérnök képzés  

 
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  

1. A hallgatók jogviszonya a cégnél 

 Hallgatói munkaszerződéssel (HMSZ) vannak, ez a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszony, 

 A szakmai gyakorlaton hallgatói munkaszerződés alapján történő hallgatói munkavégzés részletes 
feltételeit és a hallgatói munkaszerződés tartalmát a 230/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet határozza 
meg. 

 Eszerint szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató képzési program keretében, illetve a képzés 
részeként megszervezett szakmai gyakorlat, vagy gyakorlati képzés esetén a szakmai 
gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. 

  

2. A hallgatók juttatása a cégtől 

A gazdálkodó szervezet a teljes képzési időtartamban, hetente a mindenkor hatályos jogszabály szerinti 
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő díjazást (2014-ben havi 72.550 Ft.) fizet a 
hallgató számára. 
  
3. Adózási szabályok 

a HMSZ alapján fizetett juttatást nem terheli adó és TB, 

o    a személyi jövedelemadó törvény 1. számú mellékletének 4.12 pontja alapján adómentes a nemzeti 

felsőoktatási törvény szerinti hallgató részére nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett 
juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó 
rész, 

o    a Tbj. törvény 11. §-a szerint 2014. január 1-jétől a biztosítás nem terjed ki a hallgatói munkaszerződés 

alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy, 
gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra. Eszerint a törvény mentesíti a  biztosítási és 
járulékfizetési kötelezettség alól azokat a hallgatókat, akiket hallgatói munkaszerződés alapján 
képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy 
gyakorlati képzés keretében foglalkoztatnak.  

a HMSZ alapján fizetett juttatás után nem kell szocho-t sem fizetni, 

o    a szociális hozzájárulási adó törvény is módosult (Szocho törvény 455. §). Nem eredményez szociális 

hozzájárulási adó kötelezettséget a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszony, vagyis nem kell 
szociális hozzájárulási adót fizetni a képzési program keretében vagy a képzés részeként 
megszervezett szakmai gyakorlati képzés keretében hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott 
hallgatók után.  

4. A gyakorlati képzés egyéb költségei 

A gazdálkodó szervezet a szakmai gyakorlat tartama alatt – a gazdálkodó szervezet által munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókra irányadó szabályok szerint – biztosítja a hallgató étkezését. 

A gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés időtartamára, a hallgató által elszenvedett baleseti kockázatok 
fedezetére felelősségbiztosítást köt és tart fenn. 

A hallgató és a cég szerződését az 1. pontban leírtak figyelembevételével szükséges előkészíteni. 

A cég és az oktatási intézmény megállapodását a felsőoktatási intézmény készíti elő. 

Szakképzési hozzájárulás elszámolása:  

-       A nemzeti felsőoktatási rendszerről szóló törvényben meghatározott, az államilag támogatott 

létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlat 
megszervezése estén lehetséges a csökkentő tétel figyelembevétele. 

-       A 2014. évi alapnormatíva: 453.000 Ft/fő/év 4530 Ft/ nap 

-       2013. évi CCXXX. törvény 56.§ (8) bekezdés 
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További információk a duális képzésről: 
http://www.uni-miskolc.hu/hirek/223/ujabb_jarmuipari_ceggel_kotott_egyuttmukodesi_megallapodast_a_miskolci_egyetem  

http://gamf.kefo.hu/dualis-kepzes  

http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/assets/download/dk_2013_11.pdf  

http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/assets/download/kf_gamfk_dualis_kepzes_sajtokozlemeny_20130906.pdf  

http://gamf.kefo.hu/content/index/id/6455  

http://wwww.mercedes-benz.hu/karrier/dualis  

http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/index.php?id=13  

http://www.joinus.hu/public/jobs.php?dual=1  

http://www.linamar.hu/index.php/hu/dualis-kepzes  
http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/index.php?id=13  
http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/assets/download/pm_prospektus.pdf  

http://www.uni-miskolc.hu/hirek/223/ujabb_jarmuipari_ceggel_kotott_egyuttmukodesi_megallapodast_a_miskolci_egyetem
http://gamf.kefo.hu/dualis-kepzes
http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/assets/download/dk_2013_11.pdf
http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/assets/download/kf_gamfk_dualis_kepzes_sajtokozlemeny_20130906.pdf
http://gamf.kefo.hu/content/index/id/6455
http://wwww.mercedes-benz.hu/karrier/dualis
http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/index.php?id=13
http://www.joinus.hu/public/jobs.php?dual=1
http://www.linamar.hu/index.php/hu/dualis-kepzes
http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/index.php?id=13
http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/assets/download/pm_prospektus.pdf

