
Akkreditációs folyamat 
Hogyan lehetek nyilvántartásba vett duális képzőhely? 

 
 
 
I. SZAKASZ: Felkészülés a nyilvántartásba vételi eljárásra 
 
1.) A duális képzőhely jelzi: be kíván kapcsolódni a gyakorlati oktatás rendszerébe 
 
2.) A kamara felveszi a kapcsolatot a potenciális duális képzővel, lehetőség szerint személyes 
konzultációra is sor kerül: általános tájékoztatás az új duális képzési rendszerről, szakképzési 
munkaszerződésről, érvényesíthető kedvezményekről és teljesítendő kötelezettségekről (tájékoztató 
anyagok átadása) 
 
3.) Feltételek meglétének ellenőrzése: 
3.1.) Személyi feltételek: 
A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki 
a) cselekvőképes, 
b) nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
c) a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú 
szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal 
rendelkezik és 
d) kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik. 
 
Mentesül a kamarai gyakorlati oktatóivizsga letétele alól az, aki 
a) mestervizsgával rendelkezik, 
b) a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő 
ba) szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, 
bb) felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú 
szakmai gyakorlattal vagy 
bc) - az egészségügyi ágazat tekintetében - egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, 
vagy 
c) a hatvanadik életévét betöltötte. 
 
A duális képzőhely oktatójának a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő felsőfokú 
végzettségnek kell elfogadni a - képzésről rendelkező jogszabály szerint - felsőfokú végzettséget tanúsító 
műszaki oktatói, technikus tanári, szakoktatói oklevelet, bizonyítványt. A felsőfokú végzettséget nem 
tanúsító, tanfolyami képzésben szerzett műszaki oktatói vagy szakoktatói bizonyítványt az alkalmazáskor 
a képzés szakirányának megfelelő középfokú szakképzettségnek kell elfogadni. 
 
A duális képzőhelyen oktatóként elsősorban a szakoktatói képesítéssel rendelkező személyt kell 
alkalmazni. 
 
 
 
3.2.) Tárgyi feltételek: 
Az adott szakmához tartozó Képzési és Kimeneti Követelmények tartalmazzák (eszközjegyzék szakirányú 
oktatásra) 
https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt  
 
3.3.) Képzési program megléte/elkészítése: 

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt


A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal, amely 
szakmánként, az adott szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza a duális képzőhely által oktatott 
tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismeretek, a felügyelet mellett és az önállóan 
végezhető gyakorlati feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait. 
https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt  
A képzési program elkészítésében megyénkben az elméleti képzést / közismereti tárgyak oktatását végző 
iskolák általában segítséget adnak, illetőleg a Képzési és Kimeneti Követelmények, Programtervek, saját 
képzési program alapján elkészítik azt. 
 
3.4.) Minőségirányítási rendszer működtetése (MIR) – kifejezetten a gyakorlati és/vagy elméleti 
képzésre vonatkozóan vagy Kamarai Szempontrendszer (KAMSZER) szerinti működés. 
A duális képzőhelynek ki kell dolgoznia a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelésére és 
minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat. 
A KAMSZER elkészítéséhez kamaránk támogató segédanyagot állított össze, mely a potenciális duális 
képzőhelyek számára rendelkezésre áll. 
 
3.5.) Egyéb dokumentumok rendelkezésre állása: 

A képzési programot, a szakképzési munkaszerződést, a foglalkozási naplót fel kell tölteni a regisztrációs 
és tanulmányi alaprendszerbe (KRÉTA rendszer), illetve ez utóbbit ott kell vezetni, mely a duális képzőhely 
feladata. 

Munka-, baleset- és tűzvédelmi szempontokat az új rendszerben is érvényesíteni kell (Munkavédelmi, 
balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás és azok naplózása: a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt 
a szakirányú oktatással összefüggő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni és gondoskodni kell a tanuló, 
illetve a képzésben részt vevő személy orvosi vizsgálatáról. 

A duális képző a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy javára felelősségbiztosítást is köt (biztosítási 
kötvény megléte) 

Gyakorlati / szakirányú oktatáshoz kapcsolódó alapdokumentumok a mindennapi munkavégzés során: 

- Foglalkozási napló 

- Jelenléti ív 

- Munkavédelmi-, balesetvédelmi, tűzvédelmi napló 

 

 

II. SZAKASZ: A nyilvántartásba vétel 
 
4.) A duális képző kérelmezi a nyilvántartásba vételt 
 
5.) Sor kerül a helyszíni ellenőrzésre (iskolai és szakmai szakértő részvételével), ahol a személyi, tárgyi 
és jogszabályi feltételeknek való megfelelés/rendelkezésre állás ellenőrzése történik. 
 
6.) Megtörténik a nyilvántartásba vétel 
 

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

