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BEVEZETŐ
A digitalizáció és vele együtt az ipar fejlődése, valamint a 
munkaerőpiaci kihívások valamennyien magukban hor-
dozták azt a változtatási szükségszerűséget, mely a szak-
mai oktatás és képzés reformációját kívánták meg a szak-
mai szervezetektől és a döntéshozóktól. 

2020. szeptember elsejétől új időszámítás kezdődött a 
szakképzési rendszerben. Megszűnt az Országos Képzési 
Jegyzék (OKJ) és a helyét a Szakmajegyzék vette át, amely 
huszonöt ágazat 174 szakmáját tartalmazza. Az alapszak-
mákat innentől kezdve csak szakképző intézményekben 
lehet tanulni. 

A szakképzés 4.0 stratégiájának megfelelően az új szak-
képzés a korábbi tanulószerződéses időszakhoz képest 
számos újdonságot hozott. Ilyen változás például a vállalati 
környezet dominanciája a szakképzésben, a tanult szakma 
elsajátítása során a képzőhely igényeihez való alkalmaz-
kodás, a vállalati infrastruktúra hatékonyabb kihasználása 
és a korszerű digitális tartalmak előtérbe helyezése.   

A duális képzés lehetővé teszi a szakpolitika és a gaz-
daság szereplői által gyakran hangoztatott igényt, misze-
rint a fiatalok szakmai gyakorlati képzése valós munkakö-
rülmények között valósuljon meg, így felkészültebb, jobb 
szakemberek léphetnek ki az oktatási rendszerből a szak-
mai vizsgát követően a munkaerőpiacra.
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A DUÁLIS KÉPZÉS ELŐNYEI
	a tanulók/képzésben részt vevők részt vesznek a ter-

melésben, azaz próbadarabok helyett eladható termé-
ket gyártanak, vagy épp szolgáltatnak

	a duális képzőhelyek a szakképzési munkaszerződéssel 
olyan munkaerőt biztosíthatnak maguknak, akikre hosz-
szabb távon is számíthatnak, utánpótlást nevelhetnek ki

	olyan finanszírozási rendszer került kialakításra, mely 
az igénybe vehető adókedvezménynek köszönhetően a 
duális képzőhelyek által végzett szakmai oktatást kifi-
zetődővé teszi, a tanulót/képzésben résztvevőt megil-
lető munkabérből eredő többletköltséget a munkáltató 
adókedvezmény formájában elszámolhatja, az esetek 
többségében rentábilissá téve a képzési tevékenységet

	abban az esetben, ha a tanuló/képzésben résztvevő si-
keresen levizsgázik, a munkáltató 20%-os sikerdíjban 
részesül (ez a képzés során érvényesített adókedvez-
mény 20 %-át jelenti), amennyiben legalább hat hó-
napos időtartamban fennálló szakképzési munkaszer-
ződést kötött duális képzőhely a tanulóval/képzésben 
résztvevő személlyel

	a tanuló munkaszerződése nem a vizsga utolsó napjá-
val szűnik meg, hanem a vizsga hónapjának utolsó nap-
jával. Ezáltal kevesebb bérköltséggel termel, mint saját 
munkavállalóként

	a munka alapú gyakorlati tudás az oktatás és az üzleti 
világ közötti együttműködést segíti elő, erősíti

	a tanulók piacképes szaktudást szereznek a képzés ide-
je alatt, ezáltal hasznos szereplői a cégek mindennap-
jainak
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	nincs nyári szünetük a tanulóknak a kötelező éves sza-
badságon kívül. Ezáltal több munkaórát tölthet a gya-
korlati helyén 

	komplex szakmai kompetenciák átadása valósul meg, 
melyek képessé teszik a tanulókat a feladataik haté-
kony, innovatív ellátására, önállóan és másokkal együtt-
működve is.

DUÁLIS KÉPZŐHELYEK 
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

A nyilvántartásba vétellel a fő célkitűzés, olyan minőségi 
duális képzőhelyek biztosítása, ahol a tanuló megfelelő 
gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát és ver-
senyképes tudással lép ki a munkaerőpiacra a tanulmá-
nyai befejezése után.  

A gyakorlati képzésben és a szakmai oktatásban újon-
nan bekapcsolódó duális képzőhelyek nyilvántartásba vé-
tele folyamatosan történik. 

A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági ka-
mara az illetékes, amelynek területén a duális képzőhely 
szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephe-
lye van. 
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A duális képzőhelyek naprakész nyilvántartása nyilvá-
nos, a www.ikk.hu és a www.isziir.hu honlapon megte-
kinthető.

A nyilvántartásában szereplő adatokban bekövetkezett 
változást a duális képzőhely köteles a változás bekövet-
kezésétől számított 15 napon belül a területileg illetékes 
kamarának bejelenteni. A duális képzőhely megszűnése 
esetén a területileg illetékes kamara a duális képzőhelyet 
törli a nyilvántartásából.
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NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL  
FOLYAMATA

1. A gazdálkodó nyilatkozik a duális képzésbe való csat-
lakozási szándékáról.

2. A kamara felveszi a kapcsolatot a potenciális duális 
képzővel, telefonos vagy személyes konzultáció so-
rán általános tájékoztatás történik az új duális képzési 
rendszerről, szakképzési munkaszerződésről, érvénye-
síthető kedvezményekről és teljesítendő kötelezettsé-
gekről, személyi, tárgyi feltételekről, egyéb szükséges 
dokumentumokról.
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A nyilvántartásba vételhez szükséges egyéb  
dokumentumok:
	cégkivonat, működési engedély, telephely engedély, 

bejelentési kötelezettségről szóló igazolás, bérleti 
szerződés (nem saját tulajdonban lévő ingatlanokra)

	minőségirányítási rendszerrel (MIR, ISO, TŰV kiegé-
szítve az oktatásra irányuló tartalommal), vagy Ka-
marai Minőségi Szempontrendszerrel (KAMSZER).

	Képzési és kimeneti követelmények, Programtanterv 
(elérhető: www.ikk.hu)

	 Képzési program az adott szakmára kidolgozva
	teljesítési megbízotti/közreműködői szerződés (ha a 

képzésben részt vesz teljesítési megbízott/ közremű-
ködő is) 

	Központi tanulmányi információs rendszer (KRÉTA) 
hozzáférés

	munka- és tűzvédelmi oktatási napló

3. A gazdálkodó kérelmezi a nyilvántartásba vételt. 
 Ez a kérelem azért fontos, mert számos sarkalatos 

kérdésre választ ad a képzést illetően. Fontos tisztáz-
ni, hogy pontosan mely szakmában kíván oktatni, meg-
van-e ehhez a megfelelő végzettséggel rendelkező ok-
tató és annak pontos személyét is szükséges igazolni. 
Továbbá a nyilvántartásba vételi helyszíni ellenőrzés 
elrendelése is ezen dokumentum alapján kerül elkészí-
tésre. 
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4. Nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása a helyszí-
nen az iskolai képviselő, a kamarai szakképzési szakér-
tő, valamint a kamara duális képzési tanácsadója rész-
vételével.

 A szakértő az, aki az adott szakmacsoportból szak-
irányú végzettséggel rendelkező, az országos szakértői 
névjegyzékben szereplő szakember.

 A nyilvántartásba vételt végző szakértő feladata:
−	 ellenőrzi a duális képzőhelyen a képzés megkez-

déséhez szükséges, jogszabályban meghatározott 
feltételeket, valamint a dokumentáció előkészített-
ségét, továbbá az ellenőrzés során a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelő működést is,

−	 gondoskodik a megállapítások jegyzőkönyvi felvéte-
léről,

−	 aláírásával igazolja a jegyzőkönyvezett tartalmat. 
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 A duális képzőhely hatósági ellenőrzésében részt 
vesz azon szakképző intézmények közül legalább egy-
nek a képviselője, amellyel a szakirányú oktatásban 
részt vevő tanuló tanulói jogviszonyban, illetve képzés-
ben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonyban áll.

A helyszíni szemlén készült jegyzőkönyv tartalma:
	az Szkr.-ben meghatározott, személyes adatnak nem 

minősülő adatok
	a duális képzőhely megnevezése, szakirányú oktatási 

célt szolgáló székhelyének vagy telephelyének címe, 
adószáma, statisztikai számjele, cégjegyzékszáma 
vagy nyilvántartási száma, valamint azt, hogy képző-
központként működik-e,

	a duális képzőhely képviselőjének és a szakirányú 
oktatásért felelős személy neve,

	azon szakmák megnevezését és azonosító számát, 
amelyekre a duális képzőhely a felkészítést nyújtja,

	a nyilvántartásba vétel időpontja,
	a duális képzőhely nyilvántartásba vételére illetékes 

területi kamara neve és székhelyének címe,
	a duális képzőhely által szakirányú oktatásra egy 

időben fogadható tanulók, illetve képzésben részt 
vevő személyek maximális létszáma szakmánkénti 
csoportosításban,

	tárgyi feltételek megfelelőségére vonatkozó infor-
mációk

	helyszíni szemlén résztvevők aláírása (képzésért fe-
lelős személy, intézményi képviselő, szakma szakér-
tő, kamarai duális tanácsadó)



11

5. A jogszabályban előírt személyi, tárgyi feltételek meg-
létének ellenőrzése.

Személyi feltételek: 
A duális képzőhelyen oktató az lehet,
	aki cselekvőképes, nem áll a szakirányú oktatási te-

vékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, 

	aki a duális képzőhely által vállalt szakmának megfe-
lelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirá-
nyú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett 
szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal 
rendelkezik 

	aki kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, 
o aki mestervizsgával rendelkezik.
o aki a duális képzőhely által vállalt szakmának meg-

felelő szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és 
legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal 
rendelkezik.

o felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szak-
képzettséggel és legalább ötéves szakirányú szak-
mai gyakorlattal.

o az egészségügyi ágazat tekintetében - egészségügyi 
gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik.

o vagy szakirányú középfokú végzettsége van és a hat-
vanadik életévét betöltötte.
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Tárgyi feltételek:
 A duális képzőhely által a szakképzés során a tanuló/

képzésben résztvevő számára biztosítandó eszközök, 
gépek, berendezések felsorolását a www.ikk.hu olda-
lon az adott szakmához tartozó képzési és kimeneti kö-
vetelményében meghatározott eszköz- és felszerelési 
jegyzék tartalmazza.

6.  Nyilvántartásba vétel véglegesítése. 
 Amennyiben a potenciális duális képző vállalja a prog-

ramtantervnek megfelelő szakirányú oktatás megvaló-
sítását, telephelye alkalmas az adott szakma gyakorlati 
oktatására, továbbá tudja biztosítani a szakirányú okta-
tás folytatásához szükséges, jogszabályban meghatáro-
zott személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában, 
akkor megtörténik a nyilvántartásba vétel, amely in-
gyenes.

KÖZREMŰKÖDŐ BEVONÁSA 
A DUÁLIS KÉPZÉSBE

Abban az esetben, ha egy cég szeretne valamely szakmá-
ban szakképzési munkaszerződéssel tanulót foglalkoztat-
ni, de bizonyos tantárgyi részeket nem tud, vagy nem kíván 
oktatni, lehetősége van közreműködőt igénybe venni azzal 
a megkötéssel, hogy a közreműködő gazdálkodó naptári 
évenként legfeljebb 352 órában, vagy 44 megkezdett mun-
kanapon oktathatja a kijelölt tartalmat. Fontos, hogy a 352 
óra, vagy 44 megkezdett munkanap időarányosan csök-
ken, ha a szakképzési munkaszerződés év közben köttetik. 
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Amennyiben a gazdálkodó a nyilvántartásba vétel előtt 
már tudja, hogy közreműködő fél bevonását kéri, azt jelez-
ni szükséges a nyilvántartásba vétel helyszíni szemléjét 
megelőzően, hiszen a területi kamarának a közreműködő 
felet is vizsgálnia kell mind a tárgyi-, mind a személyi fel-
tételek teljesülését illetően. 

Azt a tanulót, illetve képzésben résztvevő személyt, 
aki közreműködő bevonásával tanulja az általa választott 
szakmát, szükséges tájékoztatni a közreműködő bevoná-
sáról, ez a képzőhely kötelezettsége. 

SAJÁT DOLGOZÓ
Felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakirányú ok-
tatás esetében a képzésben résztvevő személy – amennyi-
ben főállású munkaviszonnyal rendelkezik – saját munka-
vállalójával is köthet szakképzési munkaszerződést. 

A szakirányú oktatás ugyanis a képzésben részt vevő fog-
lalkoztatójánál a szakképző intézménnyel közösen elfoga-
dott képzési program alapján is teljesíthető, tekintet nélkül 
arra, hogy a foglalkoztató duális képzőhelynek minősül-e, 
azaz a nyilvántartásba vétel ezen esetben nem szükséges. 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL  
ELMULASZTÁSA 

Ha a területi kamara nyilvántartásba vétel hiányában nyúj-
tott gyakorlati képzés folytatásáról szerez tudomást, a gaz-
dasági kamara a gyakorlati képzést nyilvántartásba vétel 
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hiányában nyújtót figyelmezteti és gondoskodik arról, hogy 
a tanuló gyakorlati képzése a jogszabályoknak megfelelő-
en folyjon, és erről egyidejűleg értesíti a szakképző iskolát.

12 FŐS SZABÁLY
Fontos megjegyezni, hogy van mennyiségi korlátozás a 
duális képzőhelyekre vonatkozóan. A duális képzőhely 12 
főnél több tanulóval és képzésben részt vevő személlyel 
a szakképzési munkaszerződés megkötésének évét meg-
előző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb 
30%-áig köthet szakképzési munkaszerződést. A gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy azon duális képzőhelyek eseté-
ben, ahol a fentiek szerint számított átlagos állományi lét-
szám nem haladja meg a 40 főt, a megköthető szakképzési 
munkaszerződések száma maximum 12 lehet. 

A nyilvántartásba vételi helyszíni ellenőrzés során a 
kamarai szakértő hatáskörébe tartozik annak eldöntése, 
hogy az adott képzőhely felszereltsége és gyakorlati okta-
tói létszáma alapján mekkora az a tanulói létszám, amely 
biztonsággal vállalható a duális partner számára anélkül, 
hogy sérülne a szakmai képzés színvonala. 

DUÁLIS KÉPZŐHELYEK 
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

A szakirányú oktatás hatósági ellenőrzését a területi 
kamara végzi, amelyre a duális képzőhelyek körében a 
szakirányú oktatás időszaka alatt, a képzésre vonatkozó 
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jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata céljából 
kerül sor. 

Az ellenőrzések során fontos a jogszabályi követelmé-
nyek, előírások biztosításának vizsgálata, a szakirányú 
oktatás ellenőrzése, illetve a bekövetkezett változások, 
módosítások alapján a változások átvezetése a hatósági 
nyilvántartásba.

A területi kamara a szakirányú oktatás hatósági elle-
nőrzése keretében szemle során az alábbiakat ellenőrzi a 
gazdálkodó szervezetnél:

– rendelkezik-e a szakirányú oktatás folytatására meg-
határozott személyi és tárgyi feltételekkel, különös 
tekintettel a szakmai és vizsgakövetelmények/kép-
zési és kimeneti követelmények teljesítéséhez szük-
séges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és 
felszerelési jegyzékben foglaltak meglétére, 

– a szakirányú oktatást a szakmára kiadott program-
tanterv/kerettanterv szerint folytatja-e,

– hogy a duális képzőhely a szakképzési munkaszer-
ződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul 
eleget tesz-e,

– továbbá az alábbi feltételek teljesülésére:
o a szakoktató alkalmazási feltételeire
o a maximális csoportlétszámra
o a tanulói terhelésre 
o a tanulói kedvezmények és juttatások biztosítá-

sára 
o az adott képzésre jellemző tanulói munka- és 

balesetvédelemre 
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o a foglalkozási napló elektronikus vezetésére 
o az egyenlő bánásmód követelményére vonatko-

zó rendelkezésekben foglaltak betartására. 

DUÁLIS KÉPZŐHELYEK 
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK 

ESETEI
	hivatalból: az ellenőrzést a területi kamara rendeli el az 

ellenőrzési terv alapján.
	bejelentésre, rendkívüli ellenőrzés: a tanulóval jogvi-

szonyban álló szakképző iskola megkeresése alapján, a 
tanuló, kiskorú tanuló esetén szülő (gyám) megkeresé-
se alapján. 
Amennyiben a duális képzőhely feltételei nem felelnek 

meg az előírásoknak, a területi kamara lezárja a hatósági 
ellenőrzést és eljárást indít a duális képzőhely nyilvántar-
tásból való törlésére, amelyről végzésben értesíti a duális 
képzőhelyet. 

A végzésben tájékoztatni kell a duális képzőhelyet, hogy 
az eljárás az ellenőrzés keretében feltárt mely jogsérté-
sek alapján indult. A végzésnek továbbá tartalmaznia kell 
egy felhívást is arra vonatkozóan, hogyha a duális képző-
hely a végzésben közölt hiányosságokat 15 napon – esz-
közbeli hiányosság esetén 30 napon – belül pótolja, vagy a 
jogsértő állapotot megszünteti, akkor a duális képzőhely 
nyilvántartásból történő törlésére szolgáló eljárást a terü-
leti kamara megszünteti.
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Illés Orsolya 
stratégiai koordinátor

+36-30-401-1943

Hornok Jenő 
duális képzési tanácsadó 

+36-30-637-0044

Kollár Soma 
duális képzési tanácsadó 

+36-30-604-7893

Hollendus Ildikó 
duális képzési tanácsadó,

pályaorientációs tanácsadó 
+36-70-636-9152

Mercz Anita
duális képzési tanácsadó 

+36-20-287-2729

Illés Linda 
duális képzési tanácsadó 

+36-30-012-1748

Pech Gábor
duális képzési tanácsadó

+36-20-4765-074

Vörös Mária
pályaorientációs tanácsadó

+36-30-160-9819
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DUÁLIS KÉPZÉSDUÁLIS KÉPZÉS  „A jövőbeli dolgozódat 
te képezheted” 
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DUÁLIS KÉPZÉSDUÁLIS KÉPZÉS  „A jövőbeli dolgozódat 
te képezheted” 



Tolna Megyei
 Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. III. emelet
telefonszám: +36-74-411-661

e-mail: kamara@tmkik.hu
honlap: www.tmkik.hu


