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Kiválasztás a duális képzésbe

Az alábbi ábra szemlélteti, hogy a gazdálkodó szervezeteknek milyen módon van lehetőségük bekapcsolódni a szakképzés folyamatába:

BEISKOLÁZÁS



A duális képzés olyan középfokú szakképzési forma, amely során az

intézményben, illetve a munkaerő-piaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél

folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. Duális

képzésben a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló gyakorlatot

szerez, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal

lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.



A duális szakmai oktatásban való részvétel nem csak a tanuló, hanem a vállalkozás számára is kifizetődő:

 Hosszú távon: A tanulók képzésében résztvevő gazdasági szereplőnek lehetősége van hosszú távra

„kinevelni” az általa alkalmazott technológiákat és a vállalati kultúrát ismerő, szakképzett,

munkatapasztalattal rendelkező munkaerőt.

 Rövid távon: A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók (képzésben részt vevő személyek) a

képzőhely munkavállalóiként a termelési tevékenységben részt vesznek.

 Pénzügyileg: A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók (képzésben részt vevő személyek)

után a gazdálkodó szervezet jelentős mértékű adókedvezményt érvényesíthet.

https://tanuloszerzodes.hu/normativa-es-koltsegkalkulator/


Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vehető nyilvántartásba,

a) amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak,

b) amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel

vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,

c) amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és

felszereléssel rendelkezik és

d) a szakképzési törvény szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a

gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi

követelményeknek megfelel.

Új lehetőség: A duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében

történő együttműködés céljából ágazati képzőközpont hozható létre.

https://tanuloszerzodes.hu/letoltesek/


A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara

illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van. A

nyilvántartásba vételi eljárás ingyenes.

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos gyakorlati információk elérhetők az MKIK honlapján.

Átmeneti rendelkezés: a gazdasági kamara 2022. augusztus 31-éig hivatalból felülvizsgálja a régi Szt. szerinti gyakorlati

képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartását és azt, aki a duális képzőhelyre e törvényben

meghatározott szabályoknak megfelel, a duális képzőhelyek nyilvántartásába felveszi. Aki 2020. január 1-jén a régi Szt.

szerinti gyakorlati képzést folytató szervezetként a gazdasági kamara ilyen nyilvántartásában szerepelt, eddig a határnapig

duális képzőhelyként – nyilvántartásba vétel nélkül is – részt vehet a szakirányú oktatásban.

https://mkik.hu/kepzes-oktatas


 A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakképző intézménnyel közösen elkészített képzési programmal, amely

szakmánként 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. A képzési programot a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe kell feltölteni. A képzési program

elkészítéséhez segítséget nyújtó útmutató az MKIK honlapján elérhető.

 A szakmai vizsgára való felkészítésért a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel. A szakirányú

oktatással összefüggésben a tanuló teljesítményét, előmenetelét a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen

értékeli és minősíti. Ehhez a duális képzőhelynek ki kell dolgoznia a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy

értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat.

 A szakirányú oktatást a duális képzőhely megszervezheti tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között.

 A képzőhely a regisztrációs és tanulmányi rendszerben vezeti a szakirányú oktatás keretében végzett szakmai

tevékenységekre fordított időt, a tanuló jelenlétét és mulasztásait, valamint értékelését.

A duális képzőhely szakképzésialapfeladat-ellátását a nyilvántartásba vételre területileg illetékes gazdasági kamara

ellenőrzi.

A duális képzőhely feladatai

https://tanuloszerzodes.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato_kepzesi_program_web2.pdf




 Munkahelyi körülmények között szakirányú oktatás akkor folytatható, ha a munkahely felszereltsége, a munkahelyen

folytatott szakmai tevékenység tartalma és jellege, valamint az oktatási időtartamát kitöltő munka lehetővé teszi a képzési és

kimeneti követelményekre való felkészülést.

 A munkahelynek meg kell felelnie a tűz-, baleset-, munka- és környezetvédelmi előírásoknak.

 Ha a gazdálkodó szervezet több tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatását szervezi meg

munkahelyi körülmények között, köteles felelős személyt megbízni a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy

szakirányú oktatásának figyelemmel kísérésére, aki ezt a tevékenységet munkája mellett is elláthatja.

A tanműhelyre és a munkahelyre vonatkozó előírások

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


A gyakorlati oktatóra vonatkozó előírások

vagy vagy vagy vagy vagy











https://tanuloszerzodes.hu/letoltesek/


























 A tanuló (képzésben részt vevő személy) teljes napi munkaideje: maximum 8 óra (18 év alatt 7 óra).

 A tanuló (képzésben részt vevő személy) számára legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni.

 A tanuló (képzésben részt vevő személy) számára rendkívüli munkaidő nem rendelhető el.

 Szabadság mértéke: 18. életév betöltése évének utolsó napjáig évente 45, ezt követően évente 30 munkanap. A szabadság kiadásánál

figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló

(képzésben részt vevő személy) kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni.

 Érettségi vizsgatárgyanként – az érettségi vizsga napját is beszámítva – 4 munkanapra kötelező mentesíteni a munkavégzés alól. A

szakmai vizsga előtt a felkészülés céljából egy alkalommal legalább 15 munkanap egybefüggő felkészülési időt kell biztosítani

(szakképző intézményben, vállalati képzőközpontban vagy olyan képzőközpontban, amiben a szakképzési centrum részesedéssel

rendelkezik).















 A tanulószerződést szakképzési munkaszerződés váltja fel, amely alapján a tanulót – a korábbi

tanulószerződés alapján járó juttatásoknál magasabb összegű – munkabér illeti meg.

 Míg a tanuló korábban csak gyakorlati órákon volt a vállalatnál, az új rendszerben teljes munkanapokat

tölthet ott.

 Nem válik el az elmélet és a gyakorlat, vagyis akár a szakirányú oktatás egészét is átveheti a vállalat

(de természetesen ennél kevesebbet is vállalhat). A szakirányú oktatás egy részére közreműködőket

igénybe vehet, illetve a szakképző intézménnyel is megállapodhat a képzés egy részének elvégzésére.

 A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakképző intézménnyel közösen elkészített képzési

programmal.

 A szakmai vizsgára felkészítésért a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel. A

szakirányú oktatással összefüggésben a tanuló teljesítményét a duális képzőhely a szakképző

intézménnyel közösen értékeli és minősíti.

 Szakképzési munkaszerződés az ágazati alapvizsgát követően köthető, nappali rendszerű oktatás

esetén szakképző iskolában 10-11. évfolyamra, technikumban 11-13. évfolyamra.



A legfontosabb változások a 2020. január 1-je előtt hatályos szabályozáshoz képest:

 Az éves normatíva helyett önköltségből kiinduló napi (munkanapra vetített) finanszírozás került

bevezetésre, amelyben lényegében csak azok a napok nem elszámolhatók, amelyeken a tanuló a

szakképző intézményben van.

 „Bónusz”: az új szabályrendszer külön jutalmazza a tanuló sikeres vizsgáig segítését azzal, hogy a

tanuló sikeres szakmai vizsgáját követően a duális képzőhely a tanulóra tekintettel a képzés teljes

időtartama alatt igénybe vett adókedvezmény teljes összegének 20 %-át jogosult addicionálisan

igénybe venni.

Változás 2022. január 1-jétől: SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A duális szakmai oktatásban részt vevő gazdálkodó szervezetek az e tevékenységükre tekintettel

igénybe vehető adókedvezményt ettől az időponttól a szociális hozzájárulási adó összegének

csökkentésével érvényesíthetik.

A duális szakmai oktatás finanszírozásáról szóló részletes tájékoztató anyag itt (link a külön doksira)

olvasható.



A saját munkavállalók képzésének, továbbképzésének ösztönzése, megkönnyítése érdekében a duális

szakmai oktatás mellett új lehetőségként jelenik meg, hogy ha a nem nappali rendszerű szakmai oktatásban

vagy szakmai képzésben valaki párhuzamosan fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya mellett vesz részt,

és ezen jogviszonyában az őt foglalkoztató tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához, a szakirányú

oktatás az őt foglalkoztatónál az által elkészített képzési program alapján is teljesíthető, tekintet nélkül arra,

hogy a foglalkoztató duális képzőhelynek minősül-e. Ebben az esetben a munkaszerződést úgy kell

módosítani, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett – szerepeltetni kell a

szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit. A munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri

feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a munkabér

mértékét. A felek úgy is rendelkezhetnek, hogy a képzésben részt vevőt szerződéses munkaideje teljes

időtartamára továbbra is az eredeti munkabére illeti meg.

A munkáltató számára ez a megoldás azért is előnyös, mert a munkabér arányos része után fizetendő

közterhek

csökkennek.
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