
Duális képzőhellyé válás folyamata és ezek követelményei 

 

A 2020 szeptemberében indult új szakképzési rendszerbe beiskolázott tanulók 

foglalkoztatásához, a szakképzési munkaszerződés megkötéséhez nem csak az új, de a már 

nyilvántartásunkban szereplő gyakorlati képzőhelyeket a kamarának hatósági ellenőrzési 

eljárás keretében újra kell minősíteni ahhoz, hogy szerepelhessenek az új képzési rendszer 

duális képzőhelyeinek nyilvántartásában.  

Szakirányú oktatást folytatni szándékozó gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételi 

eljárása kérelem benyújtásával indul, amely nyomtatvány elérhető és letölthető honlapunkon, 

melyet papír alapon vagy elektronikusan kell megküldeni kamaránknak. A nyilvántartásba vétel 

miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező 

-  megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek 

-  vállalja-e a programtantervnek megfelelő szakirányú oktatás meg-valósítását, 

-  telephelye alkalmas-e az adott szakma gyakorlati oktatására, továbbá 

-  tudja-e biztosítani a szakirányú oktatás folytatásához szükséges, jogszabályban  

meghatározott  személyi  és  tárgyi  feltételeket  az  adott  szakmában. 

 

A duális képzőhellyel szemben támasztott követelmények: 

1. Személyi feltétel  

A duális képzést folytató szervezetnél oktatóként olyan személy vehet részt, aki 

- cselekvőképes, 

- nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt, 

- a duális  képzőhely  által  vállalt  szakmának  megfelelő,  államilag  elismert,  legalább  

középfokú  szakirányú  szakképzettséggel  és  legalább  ötéves,  az  érintett  

szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és 

- kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik. 

 

Mentességek a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól: 

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, aki 

- (bármilyen) mestervizsgával rendelkezik,  

- vagy a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő−szakirányú felsőfokú 

szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, 

- felsőfokú végzettséggel és szakirányú középfokú szakképzettséggel, valamint legalább 

ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik 

- vagy a hatvanadik életévét betöltötte 

 

2. Tárgyi feltétel 

A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a  www.ikk.hu oldalon közzétett Képzési és 

Kimeneti Követelményekben felsorolt eszközökkel és felszereléssel. 

 

3. Minőségirányítási szempontoknak történő megfelelés 

http://www.ikk.hu/


1. A duális képzőhelynek rendelkeznie kell az adott szakma szakirányú oktatására 

vonatkozó képzési programmal, amely az adott szakma programtantervéhez 

igazodóan tartalmazza 

− a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az 

elméleti ismereteket, 

− a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat  

− a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait 

− a tanuló értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési 

kritériumok 

2. a duális képzőhelynek minőségirányítási rendszert kell működtetni vagy−legalább 

a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszer szerint saját 

minőségirányítási rendszert kell kidolgoznia. 

A gazdálkodó szervezetnek a képzési programmal és a minőségirányítási 

rendszerrel már a nyilvántartásba vételi eljáráshoz benyújtott kérelemmel 

egyidőben rendelkeznie kell. 

E két dokumentum elkészítéséhez elengedhetetlenül fontos a szakképző iskolával 

történő szoros együttműködés.  A képzési program és a minőségirányítási rendszer 

kidolgozásához figyelmükbe ajánljuk a kamaránk által kidolgozott Képzési Program 

sablont, valamint a Kamarai Minőségirányítási Szempontrendszert, melynek 

értelmezéséhez és kitöltéséhez - akár személyes tanácsadás keretében is - segítséget 

nyújt kamaránk. 

 


