


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.



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.

A duális képzőhelyek működésével, a duális szakmai oktatással és az igénybe vehető

adókedvezménnyel kapcsolatos részletes tájékoztató az IKK honlapján elérhető.

https://tanuloszerzodes.hu/letoltesek/
https://szakkepzes.ikk.hu/files/Du%C3%A1lis_szakmai_oktat%C3%A1s.pdf


A képzőközpontok létrehozásának célja, hogy a képzéseket olyan környezetben

lehessen végezni, amelyek a legkorszerűbb eszközökkel felszereltek, továbbá,

hogy azoknak a kisvállalatoknak is lehetősége legyen a szakirányú oktatás

közös, intézményesített megvalósítására, amelyeknek csak az adott szakma

egy részének oktatására van kapacitása.

A képzőközpont által végezhető tevékenységek:

 Szakirányú oktatás; (ágazati alapoktatás iskolai felelősséggel)

 Felnőttképzés, vállalati képzési szolgáltatás

 Képzésszervezési tevékenység

 Termelőtevékenység
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Ágazati képzőközpont / tudásközpont



Típus: ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONT TUDÁSKÖZPONT VÁLLALATI KÉPZŐKÖZPONT

Létrehozás célja: a duális képzőhelyi követelményeknek 

való együttes megfelelés érdekében 

történő együttműködés

szakirányú oktatás és az Nftv. szerinti 

duális képzés egy képzőközpontban 

történő megvalósítása

önállóan vagy más gazdálkodó szerv 

megbízása alapján folytatandó szakirányú 

oktatás 

Tagok: legalább négy mikro- vagy 

kisvállalkozás

(+ lehetőség 2021. szeptembertől: 

szakmai szervezet)

VAGY

legalább kettő középvállalkozás vagy 

nagyvállalat

VAGY

egy vagy több gazdálkodó szervezet 

és a szakképzési centrum

egy vagy több gazdálkodó szervezet

+

felsőoktatási intézmény

+

szakképzési centrum

a Kkvtv. hatálya alá nem tartozó 

gazdálkodó szervezet (nagyvállalat)

Tulajdoni 

hányadra 

vonatkozó és 

egyéb feltételek:

Szakmai szervezet: maximum 10 %-os

tulajdoni hányad (2021. 09. 01-től)

Szakképzési centrum: maximum 60 %-

os tulajdoni hányad

Felsőoktatási intézmény és szakképzési 

centrum: együttesen legalább 51 %-os

tulajdoni hányad

 saját tanműhely

 utolsó éves nettó árbevételének 

legalább 90 %-avállalkozási

tevékenységből származik

Cégforma: nonprofit gazdasági társaság nonprofit gazdasági társaság a gazdálkodó szervezet szervezeti 

egysége

Létrehozás: Az ágazati képzőközpont és a tudásközpont szervezeti minőséget – a társaság 

alapításakor vagy később – a gazdasági társaság kérelmére a cégbíróság állapítja 

meg. A gazdasági társaság az ágazati képzőközponti és a tudásközponti 

szervezeti minőséget cégnevében feltüntetheti.















A RÉSZTVEVŐK MOTIVÁLTSÁGA, 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

OPTIMÁLIS 
FINANSZÍROZÁS

MÓDSZERTANI TÁMOGATÁS ÉS 
SZAKMAI KONTROLL 

Hatékonyan működő 

ágazati képzőközpont



Klaszter munkaszervezet
ÁKK nKft

KKV

SzC

TANULÓ
Szakképzési 

munkaszerződés

KKV

• Az ÁKK virtuális képzési helyet hoz létre. A tényleges

képzés a tulajdonosok infrastruktúráján történik.

• Az nKft-t tekintjük ÁKK-nak. A klaszter munkaszervezete a

nonprofit gazdasági társaság.

• A munkaszervezet feladata a képzésszervezés és

koordináció, valamint adminisztráció.

• A szakképzési munkaszerződést az ÁKK köti meg, végzi

az ezzel kapcsolatos adminisztrációt.

• Az ÁKK érvényesítheti a szociális hozzájárulási adót

csökkentő adókedvezményt.

• A közös képzési programot az ÁKK hozza létre, az

oktatási terhek megoszlanak.

• Előny: a klaszter tagokat nem terheli adminisztráció, a

munkabér-fizetési kötelezettség nem őket terheli, az

oktatásból származó bevételük jól tervezhető. Az általuk

kiválasztott tanulókkal tanulmányi szerződést köthetnek.



ÁKK nKft

KKV

SzC

TANULÓ
Szakképzési 

munkaszerződés

KKV

• Az ÁKK tanműhellyel rendelkezik. A tényleges képzés

részben az ÁKK, részben a tulajdonosok, részben a

partner cégek infrastruktúráján történik.

• A szakképzési munkaszerződést az ÁKK köti meg, végzi

az ezzel kapcsolatos adminisztrációt.

• Az ÁKK érvényesítheti a szociális hozzájárulási adót

csökkentő adókedvezményt.

• A közös képzési programot az ÁKK hozza létre, az

oktatási terhek megoszlanak.

• Előny: a lehető legmagasabb mértékű adókedvezmény

lehívása mellett a lehető legmagasabb képzési

színvonal érhető el a tulajdonos cégek igényeinek

figyelembevételével. A tulajdonos és partner cégeket

nem terheli adminisztráció, a munkabér-fizetési

kötelezettség nem őket terheli, az oktatásban vállalt

szerepük és az abból származó bevételük jól tervezhető.













https://ikk.hu/gyik-dualis
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https://mkik.hu/
https://tanuloszerzodes.hu/
https://ikk.hu/
https://www.nive.hu/

