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I. FEJEZET 
 

A szabályzat célja és hatálya 

1. § 

(1) A szabályozás célja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 
szóló 2011. évi CLV. törvényben foglaltaknak megfelelően szakképzési hozzájárulásra 
kötelezett vállalkozásokkal (továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett) történő kapcsolattartás, 
együttműködés, a szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése rendjének meghatározása. 
Ezen szabályzat hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem (továbbiakban egyetem) valamennyi 
szervezeti egységére, alkalmazottjára.  

  

2. § 

(1) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott 
gyakorlatigényes alapképzési szakok keretében folytatott gyakorlati képzés (továbbiakban 
együtt: támogatható gyakorlati képzés) a hozzájárulásra kötelezett általi megszervezése az 
egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján történik, a hozzájárulásra kötelezett 
a bruttó kötelezettsége mértékét a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a gyakorlati 
képzési normatívák szerint számított összeggel (csökkentő tétel) csökkentheti. 

 
 
 

Hatáskörök 

3. § 

(1) Az egyetemi hallgatók gyakorlati képzésének megszervezésére irányuló együttműködési 
megállapodások jóváhagyása a Szenátus hatáskörébe tartozik. A megállapodások és az egyéb 
kapcsoló dokumentumok aláírására a képzés szerint illetékes kar dékánja jogosult. 

 
 
 

Együttműködési megállapodás alapján szakmai gyakorlati képzés megszervezése 

4. § 

(1) Az együttműködési megállapodás alapján, a hozzájárulásra kötelezett gyakorlati képzést 
szervező saját képzőhelyén az egyetem hallgatóinak a gyakorlatigényes alapképzési szak 
keretében folytatott gyakorlati képzését biztosítja.  
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Átmeneti és záró rendelkezések 

5. § 

(l) Ezen szabályzatot a Szenátus 19/2012.sz. határozatával fogadta el, rendelkezései 2012. január 
25. napján lépnek hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a "Szabályzat a szakképzési 
hozzájárulás terhére biztosított szolgáltatásokkal , nyújtott támogatásokkal összefüggő 

ügyintézési és szerződéskötési rendről". A 2012. évet megelőzően a szakképzési hozzájárulás 
terhére kötött szerződésekre, az azokból eredő felhasználási és nyilvántartási kötelezettségekre 
a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi és szabályzati rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Miskolc, 20 l Zjanuár 25. 

~ 
Prof. Dr. Patkó Gyula
 

rektor
 
a Szenátus elnöke
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II. FEJEZET 
 

A szabályzat készítése során figyelembe vett jogszabályok: 

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

280/2011. (XII.20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás 
terhére történő elszámolásánál fegyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a 
csökkentő tétel számításáról 

289/2005 (XII.22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás 
rendjéről (Korm. rendelet) 

 
 
Mellékletek jegyzéke: 

1. sz. melléklet Szakképzési együttműködési megállapodás minta szakmai gyakorlati képzés 
megszervezésére 

2. sz. melléklet Gyakorlatigényes alapképzési szakok felsorolása 
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EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉRE 

 
 

Amelyet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi 
CLV. törvény alapján kötöttek 
egyrészről a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett 
 Cégnév:  
 Székhely: 
 Cégjegyzék szám:  
 Adószám:  
 Statisztikai számjel:  
 Képviseli: 
            Elérhetőség:   
mint a gyakorlati képzés megszervezője, 
 
másrészről a 
            Név:                           Miskolci Egyetem /……………………. Kar / 
 Székhely:   3515 Miskolc – Egyetemváros  
            Intézményi azonosító jel:       FI 87515 
            Adószám:   15308809-2-05 
            Statisztikai számjel:   15308809-8542-312-05 
 Képviseli:   
 Kapcsolattartó személy: 
            Elérhetőség:  
mint a gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók intézménye (továbbiakban: Egyetem), az alulírott 
helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 
 

A szerződés tárgya 
 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlati képzés megszervezőjének a 201... évre 
megállapított szakképzési hozzájárulása terhére a felsőoktatási törvény hatálya alá eső 
területeken, az abban foglalt  gyakorlati képzés megszervezésében együttműködnek. 

 

2. Az együttműködés módja: szakmai gyakorlati képzés megszervezése a következők 
hallgató(k) számára: 

    Hallgató neve:                                                                
     Gyakorlatigényes alapképzési szak: 
 

3. A gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti, tagozatonkénti 
létszáma: 

 
4. a) a gyakorlati képzés időtartama /esetleges szakaszai/:  

b) a gyakorlati képzés helyszíne és formája /szakaszonként/:  
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5. A gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszere:  

6. A Miskolci Egyetem feladatai a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban: 

7. A gyakorlati képzés megszervezőjének feladatai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat 
megszervezésével kapcsolatban:  

8. A hallgatók kötelező juttatásai, melyeknek a biztosításáról a gyakorlati képzés szervezője 
gondoskodik:  

–  a hallgatónak közvetlenül fizetendő munkadíj az Ftv 48.§ (3) bekezdése alapján,  
–  útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára tömegközlekedési eszközökkel  

történő utazáshoz, ha arra nem a hallgató állandó szakmai gyakorlati képzési helyén kerül 
sor,   

–  útiköltség térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését a gyakorlati képzést szervező 
átmenetileg székhelyén, telephelyén kívüli munkahelyen szervezi meg, 

–  tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, továbbá olyan munkaruha, külön 
jogszabály alapján kötelezően előírt védőeszköz, amely a vele azonos munkahelyen, illetve 
munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót megilleti. 

  
9. Felelősségbiztosítás: 
 

10. Elszámolható egyéb költségek, tervezett költségek: 

11. A hallgató tanulmányi kötelezettségeit a szakmai gyakorlati feladatot kiíró tanszék vezetője 
írásban közli a hallgatóval. A helyi irányítás és ellenőrzés a szakképző helyet illeti meg.  

12. A hallgató/k felügyeletét a képzés szervezője részéről………………………… látja el. 

13. A felek rögzítik, hogy ezen szakmai gyakorlati képzés a képesítési követelményekben és a 
tantervben szerepel.  

Időtartama és kreditértéke (óraszáma) a kari tantervben került meghatározásra. 

14. Ezen megállapodás 201……………-ig hatályos.  
 
A felek képviselői a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 
 
 
Miskolc, 201….  
 
 
 
 ________________ _______________ 
 a képzés megszervezője dékán 
 képviselőjeként a Miskolci Egyetem 
 képviselőjeként 
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A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről szóló 289/2005 (XII.22.) 
Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti gyakorlatigényes alapképzési szakok: 

Képzési 
terület  Képzési ág  Alapképzési szakok 

 Szakhoz 
rendelt kreditek 

száma 

 agrár agrár műszaki  földmérő és földrendező mérnöki*  180+30 
     mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki*   

     tájrendező és kertépítő mérnöki*   

  erdőmérnöki  erdőmérnöki*  180+30 
  gazdasági, vidékfejlesztési és 

informatikus agrármérnöki 
 gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki*   

     informatikus és szakigazgatási agrármérnöki*   

  élelmiszer- és kertészmérnöki  élelmiszermérnöki *  180+30 
     kertészmérnöki *   

     szőlész-borász mérnöki*   

  környezetgazdálkodási és   környezetgazdálkodási agrármérnöki*  180+30 
  természetvédelmi mérnök  természetvédelmi mérnöki,*   

     vadgazda mérnöki*   

  mezőgazdasági  állattenyésztő mérnöki*  180+30 
     mezőgazdasági mérnöki*   

     mezőgazdasági szakoktató*   

     növénytermesztő mérnöki*   

    
    

    

 informatika informatikai  gazdaságinformatikus*  210 
     mérnökinformatikus*  210 
     programtervező informatikus*  180 
Jogi 
igazgatási 

igazgatási Bűnügyi igazgatási (pl. bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó 
szakirányokkal) 

 

  Rendészeti igazgatási (pl. biztonsági, büntetés-
végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, 
katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, 
közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási 
szakirányokkal) 

 

 Gazdaság 
tudományok 

üzleti  gazdálkodási és menedzsment*  180+30 

     kereskedelem és marketing*  180+30 
     nemzetközi gazdálkodás*  180+30 
     pénzügy és számvitel*  180+30 
     turizmus-vendéglátás*  180+30 
     üzleti szakoktató*  180+30 

 műszaki anyag-, fa- és könnyűipari 
mérnöki 

 anyagmérnöki*  210 

     faipari mérnöki*   

     könnyűipari mérnöki*   

  bio-, környezet- és 
vegyészmérnöki 

 biomérnöki*  210 

     környezetmérnöki*   
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     vegyészmérnöki*   

     molekuláris bionika*   

   építőmérnöki és műszaki   építőmérnöki*  240 
   földtudományi  műszaki földtudományi*  210 
   építészmérnök, ipari termék- és 

formatervező mérnöki 
 építészmérnöki *  240 

     ipari termék- és formatervező mérnöki*  210 
   gépész-, közlekedés-, 

mechatronikai mérnöki 
 gépészmérnöki *  210 

     közlekedésmérnöki*   

     mechatronikai mérnöki*   

  járműmérnöki  

   had- és biztonságtechnikai 
mérnöki 

 had- és biztonságtechnikai mérnöki*  210 

   villamos- és energetikai mérnöki  energetikai mérnöki*  210 
     villamosmérnöki*   

   műszaki menedzser, szakoktató  műszaki menedzser  210 
     műszaki szakoktató*   

 orvos- és 
egészség- 

 egészségtudományi  ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, 
gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)* 

 240 

 tudomány    egészségügyi gondozás és prevenció 
(népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányokkal)* 

  

     egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, 
egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-
szervező szakirányokkal)* 

 210 

     orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi 
kutatólaboratóriumi analitikus, optometria 
szakirányokkal) * 

 240 

    210+30 

 természet-  élő természettudomány  biológia*  180 

 tudomány  élettelen természettudomány  fizika*  180 
     kémia*   

   föld- és földrajztudományi  földrajz*  180 
     földtudományi*   

   környezettudomány  környezettan (pl. technika szakirány)*  180 
   matematikatudomány  matematika*  180 
   természetismeret  természetismeret*  180 

 művészet  építőművészet  építőművészet*  180 
   iparművészet  kerámiatervezés*  180 
     üvegtervezés*   

     fémművesség*   

     formatervezés*   

     textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözék 
kiegészítés szakirányokkal)* 

  

     tervezőgrafika*   

     fotográfia*   

     alkalmazott látványtervezés*   

   film- és videoművészet  mozgókép (film- és televíziórendező, vágó, 
hangmester szakirányokkal)* 

 180 
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   kameraman  
  Gyártásvezető  
  televíziós műsorkészítő  
  animáció  
 táncművészet táncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, 

kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal) 
 

 
 


