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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: Duális képzési gyakorlat biztosítása a Kodolányi János Egyetemmel kötött 

 együttműködési megállapodás alapján 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. október 18. napján együttműködési 

megállapodást kötött a Kodolányi János Főiskolával (jelenleg Kodolányi János Egyetem) 

gazdálkodás és menedzsment, szociális munka alapképzési szakán folyó duális képzésben 

résztvevő hallgatók gyakorlati képzésének biztosítására. A megállapodás az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

A megállapodás keretében 2019. szeptember 01-től 2023. január 31-ig két fő gazdálkodás és 

menedzsment szakos hallgatóval kötött az Önkormányzat hallgatói munkaszerződést. 

A duális képzésben részt vevő hallgatót díjazás illeti meg egész évben, a duális formában 

folytatott teljes képzési időre vonatkozóan. A hallgatói díjazást a munkáltató, vagyis a 

partnerszervezet folyósítja. A duális képzési partner tehát mind a gyakorlati, mind az 

intézményi periódusok alatt köteles díjazásban részesíteni a hallgatót. A nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (3) a) pontja alapján a duális képzéses 

hallgatók számára legalább a mindenkori minimálbér összegének 65 százalékát kell fizetni, 

jelen esetben a hallgatói díjazás összege személyenként havonta 96.850,- Ft. 

 

A duális képzésben kapott havi díj a mindenkori havi minimálbér értékéig adómentes. A 2019. 

évben 149.000.- Ft-ig a duális képzésért kapott havi díj adómentes, adót fizetni csak a 

149.000.- Ft-ot meghaladó rész után kell, az adó mértéke 15%. 

Az 1997. évi LXX. törvény (Tbj.) 11. §. (2) b) szerint a biztosítás nem terjed ki a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hallgatói 

munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra. 

Ebből pedig az következik, hogy a hallgatói munkaszerződés díjazásából (annak összegétől 

függetlenül) egyéni járulékokat nem kell vonni, illetve a munkáltatónak szociális 

hozzájárulási adót nem kell fizetnie (2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete a szociális 

hozzájárulási adóról 455. § (3) d) alapján).  

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 01-től 2023. 

január 31-ig a Kodolányi János Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakán megkötött 

hallgatói munkaszerződést két fő részére támogatja. 



A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, hogy módosítsa és növelje meg a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a bérelőirányzatot a 2019. évi tartalékalap terhére 

581.100,- Ft összeggel, továbbá építse be a hallgatói díjazást 2020-tól 2023-ig az 

Önkormányzat rendes évi költségvetéseibe. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. október 28. 

 

 

             Kraller József s.k. 

                 polgármester 

      

 

 

Ellenjegyezte:  dr. Kormányos László s.k. 

                  jegyző 


