
Gyakorlati útmutató a vállalati
szakképzés megvalósításához
A gyakorlati képzőhely és a szakképző iskola együttműködése
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A magyar gazdaság legfontosabb befektetője hagyományosan Németország.
A statisztikai adatok alapján a magyar vállalatok teljesítményéből több mint 15%-kal 
részesednek a német leányvállalatok, amelyek egyre jobbnak ítélik meg gazdasági 
helyzetüket. A tőkebefektetés mellett természetesen szaktudás is érkezik, a közös cél 
pedig az, hogy ez a tudás minél hatékonyabban épüljön be a német mintára formálódó 
szakképzésbe.

Az elmúlt évek gazdaság- és oktatáspolitikai átalakításai jótékonyan hatottak a 
magyarországi középfokú duális képzésre. Mind a strukturális, mind a tartalmi 
változások a gyakorlathoz való visszatérést szolgálták. 

Kiadványsorozatunkkal segítséget szeretnénk nyújtani egyrészt azon vállalatoknak, 
akik már részt vállalnak a duális képzésben, hogy ismereteiket frissítsék, másrészt 
támpontot kívánunk adni a csatlakozást még csak most fontolgató cégeknek.
Első füzetünkben általánosan ismertettük, hogy milyen feltételeket kell teljesíteniük a 
vállalkozásoknak, ha be akarnak lépni a szakképzési rendszerbe. 

Ebben a kiadványunkban a magyar duális szakképzési rendszer kereteit tekintjük 
át, rámutatva a vállalkozások és az oktatási intézmények közötti szükséges és 
lehetséges együttműködési pontokra. A vállalkozások ugyan nem az iskolával állnak 
jogi kapcsolatban, mégis fontos, hogy a bevallási és adózási kötelezettségek mellett 
megismerjék a náluk lévő tanuló iskolai elvárásait, a tananyagtartalmat, az iskolai 
szakoktatókat. 

A duális képzés olyan lehetőség, amelyet nap mint nap újrateremtenek a cégek, az 
iskolák és a gazdasági kamarák. Ha úgy döntenek, hogy Önök is szeretnének a fiatalok 
számára képzést indítani, forduljanak szakképzéssel foglalkozó szakembereinkhez, akik 
szívesen válaszolnak kérdéseikre.

Gabriel A. Brennauer
ügyvezető igazgatósági tag

Előszó
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A szakképzett munkaerő felkészítése elsősorban az iskolai rendszerű szakképzés keretei 
között folyik.

A fenntartók

A szakképző intézmények fenntartója lehet 

• az állam, amelyet minisztériumok képviselnek (NGM, FM, BM, HM),

• alapítvány vagy

• egyház.

2015 a szakképzési intézményrendszer átalakításának éve volt. A legtöbb szakképző iskola 
2015 júliusa óta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fenntartásában van.
A fenntartói jogkörben eljáró szerv a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, 
azaz a nemzetgazdasági miniszter, a fenntartás operatív feladatait pedig a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal látja el. A Hivatal koordinálja többek között az 
Országos Képzési Jegyzék (OKJ), a szakképzési kerettantervek, illetve a szakmai és 
vizsgáztatási követelmények kidolgozását, a szakképzési névjegyzék összeállítását, valamint 
a keretszámokat kialakító bizottságok tevékenységét. 

A szakképzés következő szereplője a Pest Megyei Kormányhivatal, amely 2017. január 1-jétől 
a szakképzéssel kapcsolatos hatósági feladatokat (pl. a vizsgabizottságok felkérését) átvette 
az NSZFH-tól. 

2015. július 1-jével a nemzetgazdasági miniszter országosan 44, önálló gazdálkodással 
rendelkező szakképzési centrumot hozott létre, amely összesen 381 szakképző iskolai 
feladatot ellátó tagintézményt fog össze.

A szakképző iskolák

Lényeges változás volt, hogy a 2016/17-es tanévtől átalakultak a szakképző iskolák:

• szakgimnázium – korábban szakközépiskola (4 + 1 vagy 4 + 2)

• szakközépiskola – korábban szakiskola (3 + 2)

• szakiskola és készségfejlesztő iskola – korábban speciális szakiskola és készségfejlesztő 
szakiskola 

A megújult tanulási utak lehetővé teszik, hogy a szakgimnáziumi tanulmányokat az 
érettségi után egy, illetve két évvel meghosszabbítva szintén OKJ-s képesítést szerezhetnek 
a tanulók. (Az ágazatok összességét tekintve 66 db szakképesítés vált érettségi vizsga 
keretében megszerezhetővé.) Három év szakközépiskolai képzés után pedig egy OKJ-s 
végzettség birtokában további két év tanulással érettségit szerezhetnek a tanulók.

Kik a magyar szakképzés intézményi szereplői?1.
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Hogyan tervezik meg a szakmákat és a tanulói 
létszámot?2.

A szakmaszerkezeti döntés folyamata

Annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci szempontok jobban érvényesüljenek, az 
állam (Kormány) megadja, hogy mely szakmák képzéseit támogatja költségvetési 
hozzájárulással korlátlanul, melyeket korlátozottan, és melyeket egyáltalán nem.
Ez az úgynevezett keretszámrendszer, amely a szakmaszerkezeti döntést tartalmazó 
kormányrendeletben jelenik meg. 
A döntés hosszú folyamata a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB) 
javaslattételével kezdődik. Az MFKB egy tanácsadó testület, melynek öt tagjából négyen 
a gazdaság oldaláról kerülnek delegálásra, és a bizottságokat a kamara által delegált 
elnök vezeti, a bizottságok működtetését pedig az illetékes területi kamarák végzik. Itt 
emeljük ki a vállalkozók szerepét, ez az a fórum, amelyen az ő véleményük is mérvadó, 
hogy mely szakmákat oktassák a jövőben. 
Ezekre a bizottsági javaslatokra alapozva (de nem kizárólag ezt figyelembe véve) az 
államigazgatás rendszerében kerül meghatározásra a beiskolázási keretszámok elosztása, 
és ennek során kerül végleges formájába a szakmaszerkezeti döntés. 
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Hogyan viszonyul egymáshoz a közismereti
és a szakmai tartalom?4.

A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM-rendelet mellékletei 
intézményenkénti és évfolyamonkénti bontásban tartalmazzák az elméleti és a 
gyakorlati órák számát. 
A szakképzési kerettanterv meghatározza a heti óraszámokat, továbbá egyes 
tantárgyak, témakörök óraszámait is külön-külön. A szabadon hagyott időkeret szakmai 
tartalmát a szakképző iskola szakmai programja határozza meg. 
A gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a 
szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből („nyári gyakorlat”) 
áll [Szt. 26. § (2) bek.]. A szorgalmi időszakban a gyakorlatot iskolai tanműhelyben és/
vagy a cégeknél lehet teljesíteni. 
A legutóbbi törvénymódosítás egyértelműsítette, hogy az elméleti és a gyakorlati 
képzési órák együttes száma kiskorú tanuló esetén a napi hét, nagykorú tanuló esetén a 
napi nyolc órát nem haladhatja meg.

A szakképzés tananyaga

Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék 
(OKJ) tartalmazza. Az adott képesítés szakmai kompetenciái a különféle 
követelménymodulokból állnak össze, amelyek egy kormányrendeletben kerültek 
kiadásra. A szakmai és vizsgakövetelmények rögzítik, hogy egy szakképesítés mely 
követelménymodulokból tevődik össze. 
A szakmai és vizsgakövetelmény a szakképzés egyik legfontosabb alapdokumentuma, 
amely meghatározza az adott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő 
felkészülés követelményeit, feltételeit, valamint azokat a követelményeket, amelyeket a 
komplex szakmai vizsga során kell teljesíteni. Mivel a követelmények a képzési rendszer 
átalakításával párhuzamosan változtak, célszerű, ha a vállalat alaposan tájékozódik, és 
az iskolával szoros együttműködésben alakítja ki a gyakorlati képzés anyagát. 
A szakmai és vizsgakövetelmények alapján készültek el az iskolai rendszerű képzés 
szakképzési kerettantervei.

Miért kell ismerni a szakmai és a vizsgakövetelményeket?3.
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Mi a szintvizsga célja? Mi a szintvizsgáztatás gyakorlata?5.

A magyar duális képzésben (a némettől részben eltérően) a gyakorlati képzést 
a szakképző intézményben vagy a szakképző intézményekben és vállalatoknál 
együttesen lehet teljesíteni. A belépő, azaz a kilencedik évfolyamon még csak az iskolai 
tanműhelyben folyik a gyakorlat, vagy pedig olyan – iskolán kívüli – tanműhelyben, 
amely kizárólag a gyakorlati képzés célját szolgálja („KTM”). (A szakképzési törvény 
külön meghatározza a tanműhely, illetve külön a KTM fogalmát.) 

A 9. évfolyamon a gazdasági kamarák felmérik, hogy a szakközépiskolás tanulók 
kiléphetnek-e az iskolai közegből a vállalati szférába. Ezért – általában – február és 
április között a tanulók szintvizsgát tesznek, és a követelmények teljesítése (legalább 
2-es osztályzat) után tanulószerződést olyan céggel is köthetnek tanulószerződést, 
amely nem rendelkezik KTM-mel. Szintvizsga nélkül a 9. évfolyamon is köthető 
tanulószerződés, de csak KTM-ben.

Aki az ún. kamarai garanciavállalás keretében vállalathoz kerül, az a 9. évfolyam 
összefüggő szakmai („nyári”) gyakorlatát már tanulószerződéssel kezdi meg. Csak az 
marad az iskolai tanműhelyben, aki nem teljesíti a szintvizsgát, továbbá akinek nincs 
vállalati gyakorlóhelye. Számukra a kamara igazolja, hogy szakmai gyakorlatukról az 
iskola gondoskodik.
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A duális rendszer támogatja, hogy a tanulók minél előbb ismerkedjenek meg a valós 
termelési gyakorlattal. Emiatt külön figyelmet igényelnek az ún. kizárólag gyakorlati 
képzési célt szolgáló tanműhelyek (KTM-ek). A KTM az az iskolán kívüli képzőhely, 
amelyet kifejezetten erre a célra hoztak létre vagy alakítottak át. Az ilyen tanműhellyel 
rendelkező vállalatok már 9. évfolyamos szakközépiskolás tanulókkal is köthetnek 
tanulószerződést.

A KTM-eknek az alábbi feltételeket kell teljesíteniük:

• a termeléstől, szolgáltatótevékenységtől térben vagy időben teljesen elkülönített, 

• a nyilvántartást vezető szerv által a gyakorlati képzés időtartama alatt kizárólag 
gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyé minősített, 

• állandó tanműhely-vezetői felügyelettel működő, 

• legalább nyolc tanuló képzésére alkalmas 

tanműhelynek kell lenniük, ahol a tanulók tanulószerződés vagy együttműködési 
megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben.

Meghatározott szempontok alapján a gazdasági kamara bírálja el, hogy a gyakorlati 
képző gyakorlóhelye KTM-nek minősíthető-e. [Szt. 43. § (5)]

Mit jelent az iskolai tanműhely és a kizárólag gyakorlati 
képzési célt szolgáló tanműhely (KTM) fogalma?

6.
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Mikor van szükség a kamarai garanciavállalásra,
azaz a kamarai igazolásra?7.

A német duális rendszer azon alapul, hogy a tanulók először céget keresnek a gyakorlat 
teljesítése céljából, és csak ezt követően iskolát, ahol az elméletet megtanulják. Mivel 
a magyar rendszerben ez fordított, fontos elem, hogy a kamara „garanciát vállal” a 
szakközépiskolás tanulók gazdálkodó vagy egyéb szervezet gyakorlati képzőhelyén 
tanulószerződéssel történő elhelyezésére. 
Amennyiben adottak a feltételek (biztosított a megfelelő képzőhely, és így 
tanulószerződés köthető), a 9. évfolyam összefüggő szakmai gyakorlatától kezdődően 
a tanuló gyakorlati képzése kizárólag tanulószerződés keretében szervezhető meg.          
A garanciavállalás legfontosabb dokumentuma az igazolás, amelyet a kamara akkor ad 
ki, ha nincs megfelelő képzőhely. Az iskola csak ennek birtokában jogosult és egyben 
köteles gondoskodni a tanuló gyakorlati képzéséről.

Hogyan kell megszervezni az összefüggő szakmai 
gyakorlatot?8.

Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a tanulószerződéses szakközépiskolai tanulók 
ugyanott vesznek részt az összefüggő szakmai gyakorlaton („nyári gyakorlaton”), ahol év 
közben is végzik a szakmai gyakorlatukat, míg a szakgimnázium 9–11. évfolyamait befejező 
tanulók az iskolai tanműhelyben, illetve együttműködési megállapodás keretében külső 
képzőhelyen teljesítik azt. Az első esetben a képzés szervezője a vállalkozás, utóbbiban az 
iskola.
Újdonság, hogy 2018 januárjától a szakgimnáziumok 11. évfolyamától is lehet 
tanulószerződést kötni. 

A gyakorlati képzést folytató vállalkozásnak lehetőség szerint már május 31-ig a teljes 
képzési időre meg kell kötnie a tanulószerződést a 9. évfolyamos tanulóval, mely már 
magába foglalja a nyári gyakorlatot is. 

A nyári gyakorlat időpontjának meghatározásakor 

• figyelembe kell venni a pihenőidő biztosítását és a nyári szünet kiadását, valamint 

• lehetőséget kell biztosítani a tanulónak az esetleges hiányzásai pótlására vagy a 
javítóvizsgák letételére is. 

A nyári gyakorlatot mindenképpen a szorgalmi időszakot követően kell megszervezni, és 
célszerű legkésőbb július hónapban.
Az együttműködési megállapodásos képzési formában a külső gyakorlati helyszínét a 
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Ki lehet teljesítési megbízott? Mit kell tudni
az átirányításról?

9.

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki tanulószerződés alapján gyakorlati képzés 
szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, és csak részben rendelkezik a 
gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet:

• egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel vagy 

• szakképző intézménnyel. 

Ezeket együtt teljesítési megbízottnak nevezzük. A teljesítési megbízotthoz a 
hozzájárulásra kötelezett átirányíthatja gyakorlati képzésre a tanulószerződéses 
tanulóját a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő legfeljebb 50%-
ában azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei 
fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettel szemben. 

További lehetőség, hogy a teljes képzési idő 5%-ában a tanuló vagy a gyakorlati 
képzést szervező cég kezdeményezésére a gyakorlati tananyag elsajátítása a 
szakképző iskolában tanműhelyi keretek között történjék meg.

szülő, a tanuló is megkeresheti, feltétel csak az, hogy esetükben a kiválasztott cégnél 
megfelelő munkakörben dolgozó munkatárs felügyelje a tanuló munkáját. Az iskolákban 
beszerezhető az együttműködési megállapodás formanyomtatványa, amelyet el kell 
juttatni a kiválasztott gyakorlóhelyhez, ahol kitöltik és 4 eredeti példányban visszaküldik 
az iskolába. Az együttműködési megállapodásokat a gazdasági kamarának ellen kell 
jegyeznie.
Ha a tanuló nem talál külső helyszínt, akkor az iskola által szervezett gyakorlaton kell részt vennie.
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Mi az értékelés és a vizsgáztatás rendszere?10.

A duális képzés lényege, hogy a tanuló elméleti képzéséért az iskola, míg a gyakorlatért 
a cég, vagyis a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a 
gyakorlati képzést szervező, azaz a cég, a vállalat a felelős (a szakképesítésre kiadott 
szakmai és vizsgakövetelmény [SZVK] és a szakképzési kerettanterv alapján). 

A vállalat köteles a gyakorlati képzés követelményeire való felkészítéshez, továbbá 
a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a személyi (egy szakképzett 
személy) feltételeket is biztosítani. 

A szakmai vizsgát megelőzően – külön megállapodás alapján – a cég kérheti a tanuló 
gyakorlati vizsga előtti kiegészítő, hiánypótló felkészítését az eredményes szakmai 
gyakorlati vizsga teljesítéséhez. Ez időben nem lehet több, mint a gyakorlati képzés 5%-a.

Általánosságban mondhatjuk, hogy a vizsga szervezője az iskola, amely a tanuló 
felkészítését is végzi 

• az írásbeli, 

• a számítógép használatát igénylő interaktív, valamint 

• a szóbeli, azaz az elméleti vizsgarészre.

Az Szt. alapján azonban nemcsak az az iskola szervezheti meg a vizsgát, ahol a tanuló 
tanult, hanem az is, amelyik az adott szakmát oktatja. [Szt. 13. § (6) bek.]

A komplex szakmai vizsgák helyét és időpontját a vizsgát szervező intézmény, vagyis 
az iskola jelöli ki, egyúttal gondoskodik a szükséges feltételek biztosításáról, és vezeti a 
szakmai vizsgákkal kapcsolatos nyilvántartásokat. 

A vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban kell jelentkezni a 
vizsgaszervezőnél. Az iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzés befejezését 
igazoló bizonyítvány a bemeneti feltétele a szakmai záróvizsgának.
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Hogyan lehet foglalkoztatni a sikeres vizsgát tett 
tanulót?11.

A tanulószerződéses tanulót a vállalkozásnak kell a gyakorlati vizsgára felkészítenie 
az érvényes SZVK és vonatkozó szakképzési kerettanterv kötelező útmutatásai 
szerint. A cég további szerepe abban az esetben merül fel egy szakmai vizsgán, 
ha a vizsgaszervező a helyszín biztosítását nem tudja megoldani, tehát csak külső 
gyakorlati helyszínen tudja a gyakorlati vizsgarészt megszervezni. 

A szakmai vizsgán felmerült problémák elhárítására, illetve a vizsgabizottság 
munkájának kérés esetén történő segítésére a vállalkozásnak biztosítani kell egy 
szakképzett személyt. Ez a személy nem feltétlenül azonos a szakoktatóval, a tanulók 
szempontjából azonban mindenképp hasznos a jelenléte. A szakmai felügyelő tanár a 
vizsgáztatásban, a feladat értékelésében nem vesz részt.

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki. A gyakorlati vizsga során 
a tanuló a szakképesítésre jellemző terméket készít, tevékenységet végez. A gyakorlati 
vizsgatevékenység 6–12, előre meghatározott – a szakképzési kerettanterv gyakorlati 
tantárgyaiban szereplő – feladatprofilban található feladatot méri. A vizsgára a 
szakképesítés gyakorlása során leggyakrabban előforduló feladatokat érdemes 
összeállítani. 
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Mi a szerepe a szakoktatónak a tanulók motiválásában?12.

A duális képzésben a szakoktatón keresztül szerzi a legtöbb gyakorlati ismeretet a 
tanuló. A vállalkozásoknak ezért jól ki kell választaniuk, hogy ki mellé kerül a tanuló, 
az hogyan, milyen módszerrel, személyes példamutatással tudja-e motiválni. A 
szakoktató és a tanuló együttműködését gyakran a generációs különbségekből 
fakadó problémák is nehezíthetik. A gazdasági kamarák a gyakorlati oktatók számára 
pedagógiai képzéseket tartanak, ahol az alábbiakat is tudatosítják.

Fontos, hogy

• a gyakorlati oktató rendszeres kapcsolatban legyen a diákok osztályfőnökeivel, sőt 
közös esetmegbeszéléseket is tartsanak. A havi hiányzási statisztika leadásán túl, 
gyakoribbá kell tenni az oda- és visszajelzéseket. Csak az együttkommunikáló nevelő–
oktató páros lehet eredményes a hiányzások, az esetleges problémák megoldásában;

• a szakoktató értékelje az eredményt, adjon visszajelzést, ezáltal növelheti a tanulók 
felelősségtudatát;

• alkalmazzuk a mindenki mindenről tud módszert, így a diák érzi a figyelmet maga körül, 
amelynek visszatartó ereje van;

• a szakoktatók kísérjék figyelemmel az oktatott tanulóik iskolai életét is.

Partnerség az iskola és a gyakorlati képzőhely között

Milyen eszközökkel lehet jó kapcsolatot építeni
az iskola és a gyakorlati képzőhely között?13.

A duális szakképzésben, amikor a vizsga gyakorlati részére teljes egészében a 
vállalkozás, az elméleti részre pedig az iskola készít fel, a legfontosabb az iskola 
és a gyakorlati képzőhely közötti

• rendszeres kapcsolattartás, 

• információ- és tapasztalatcsere, továbbá 

• együttműködés. 
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A kulcsszó a sokat emlegetett partnerség, vagyis olyan kapcsolat kialakítása, 
amelynek keretében 

• a vállalat tananyag-igényeit is figyelembe veszik az elméleti oktatásban, 

• a tanulók kiválasztása az iskola segítségével történik,

• az iskolai tanárokat is megismertetik a vállalatnál folyó képzéssel. 

Legyen a vállalkozásnál rendszeres vendég az osztályfőnök vagy a szakmai elméleti tanár, 
az iskolában pedig a szakoktató, aki tanulói jeles iskolai rendezvényein is részt vehet!

A vállalkozás 

• támogathatja az iskola alapítványát, 

• alapíthat saját díjat eredményes tanulói jutalmazására,

• pályázhatnak közösen az iskolával tanulmányi utakra, versenyekre stb.
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Hogyan történik a toborzás és a kiválasztás?14.

Kiemelt cél, hogy a tanulók minél korábban megismerjék a különféle szakmákat. 
Azok a vállalkozások, ahol van kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely, az 
iskolával közösen választják ki a tanulókat. A többi vállalkozás első feladata, hogy már 
9. évfolyamon hívja el leendő tanulóit, csináljon kedvet számukra a szakmatanuláshoz. 
Ezután következhet a 9. évfolyamról kikerült, szintvizsgázott tanulók előmenetelének 
megismerése. 

Néhány ötlet ahhoz, hogyan tudnak a vállalkozások eredményesen toborozni 
tanulókat:

• Vegyenek részt már az általános iskolák által szervezett pályaválasztási szülői 
értekezleteken, osztályfőnöki órán, illetve az intézmény szakmabemutató nyílt napjain!

• Kapcsolódjanak be a gazdasági kamarák által szervezett üzemlátogatási programokba!

• Szólítsanak meg új „célcsoport”-ot, tartsanak például „girlsday”-t!

• Keressék a szakmabemutató rendezvényeket (ezeken gyakorlati, foglalkoztató 
tevékenységeket is végezhetnek):

• a kormányhivatalok szervezésében,

• a gazdasági kamarák szervezésében,

• a szakmai egyesületek szervezésében.

• Települjenek ki a pályaválasztási kiállításokra!

• Hirdessenek weboldalakon, közösségi oldalakon keresztül!

• Vegyék igénybe a nyomtatott sajtó hirdetéseit!

A tanulók kiválasztásának folyamata többlépcsős lehet:

• szakirányú ismeretek, logikus gondolkodás felmérése (írásbeli teszt)

• a pályára való alkalmasság felmérése (gyakorlati feladatok)

• interjú (kötetlenebb beszélgetés)
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Milyen projektek működnek jól a gyakorlatban?15.

Ott működik valóban eredményesen a duális képzés, ahol a toborzástól kezdve a képzés 
minden lépése átgondolt, megtervezett. A képzés különböző területeiről mutatunk be jó 
gyakorlatokat:

A képzés kezdetén

Az újonnan belépő tanulóknak szeptemberben csapatépítést tartanak, ahol változatos 
feladatokon keresztül a ismerik meg egymást a szakoktatók és a diákok, végül pedig 
közösen fogalmazzák meg a „csoportszerződést”, amelyhez három éven keresztül tartják 
majd magukat. A belépéskor a diákok kapnak továbbá egy „Kezdő Mappát”, amely 
tartalmazza a követendő szabályokat.

Hogyan tanul a „Z” generáció?

A tanulók tableteket kapnak, amelyeket haza is vihetnek. Így biztosított a folyamatos 
kommunikáció egymással vagy a szakoktatóval, illetve akár utazás közben is „lapozhatják” 
az oktatási anyagokat, amelyek interaktívak, tesztesek, játékosak, könnyen emészthető 
formátumúak. 

Fontos a diákok véleménye

A vállalatnál a tanulók évente anonim módon fejthetik ki véleményüket kérdőíven adott 
válaszaikban a képzés minőségéről, a gyakorlati oktatókról, a képzési koordinátor vagy a 
képzési vezető munkájáról. 

A továbbtanulás támogatása

A vállalkozás támogatja, hogy a 3 éves szakmatanulás után esti szakgimnáziumban 2 év 
alatt szerezzék meg az érettségit, az iskolai napokra pedig teljes munkabért kapnak a 
tanulók.

Egyéb juttatások a tanulóknak

A kötelező juttatásokon felül a vállalkozás biztosíthat a tanulónak például számára 
ingyenes sportolási lehetőséget.
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Hogyan tudják a cégek és az iskolák a szülőket is 
bevonni a szakma kiválasztásába?

16.

A szülők számára fontos, hogy gyermekeik a jövőben is hasznosítható tudást és 
kiszámítható munkahelyet szerezzenek. Magyarországon és Németországban egyaránt 
erőfeszítéseket kell tenniük a vállalkozásoknak, hogy a szülőket is meggyőzzék: az Ipar 
4.0 keretében zajló átalakulás a duális képzés területén is számos lehetőséget nyit meg. 
Nemcsak munkahelyet, hanem egyfajta életpályamodellt nyújtanak egyes cégcsoportok, 
létezik már például a tervezhető járműipari életpályamodell.

A már felsorolt szakmabemutatási lehetőségeken felül további rendezvények 
segítik az általános iskola 6–7–8. évfolyamos tanulóit (és természetesen 
szüleiket), amelyek szervezésében többek között a gazdasági kamarák és a 
kormányhivatalok is nagy szerepet vállalnak:

• Üzemlátogatások és iskolai tanműhely-látogatások szervezése

• Mesterség- és szakmaismereti vetélkedők

• „Szakmavilág” Szakmabemutató Napok

• Pályaválasztási kiállítások, például: „Szakmázz!” 

• Szakma Sztár Fesztivál, Skills Hungary Nemzeti Döntő

• Szakmák Éjszakája

• Európai szakképzési hét az Európai Unió szervezésében

• „Mi a pálya?” pályaválasztási fesztivál
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A szakképzés az üzemnek személyzeti és gazdasági téren is többletköltségekkel jár. 
Előnyei azonban kiegyenlítik ezeket a költségeket, sőt, Ön több területen is profitálhat 
belőle:

• Olyan időkben, amikor nincs elég szakképzett munkaerő, a vállalatnál kínált képzéssel 
biztosítani lehet a megfelelő munkaerő-utánpótlást.

• A vállalat a képzés végeztével olyan lojális szakmunkásokat kap, akik a lehető 
legjobban ismerik a munka világát, ráadásul az Ön vállalatán belül.

• A vállalatnál képzett szakemberek közvetlenül, betanítási idő után alkalmazhatóak, 
valamint a munkaerő-toborzás költségei megtakaríthatók. 

• A szakmai képzéssel kapcsolatos költségek részben elszámolhatóak, részben 
visszaigényelhetőek. A hiányszakmákra pedig van támogatás, illetve akár 
mentesülhet is a szakképzési hozzájárulási kötelezettség fizetése alól. 

A szakképző üzemek nem maradnak egyedül, hiszen olyan partnerek támogatására 
számíthatnak, mint a NMIKK, amely pl. ezzel a tájékoztató füzettel nem csak a szakképzés 
beindításáig elvezető útról kíván áttekintést adni, de átfogó tanácsadást is kínál a 
magyarországi szakképzés egyéb kérdéseiben is.

A német mintát követő szakképzés Magyarországon

Néhány információ majd ismerősnek tűnhet – nem csoda, hiszen a magyar szakképzés 
rendszerének reformja 2012 óta kifejezetten a német mintát követve zajlik, többek 
között a fenti előnyök érvényre juttatása érdekében. Itt is duális rendszer működik, ahol 
a képzés két intézményre, a szakképző iskolára és az üzemre oszlik meg, amit a helyi 
kereskedelmi és iparkamarák koordinálnak és felügyelnek. A szakképzésben itt is vannak 
olyan modulok, melyek az egyes szakmák szakképzési rendeletére épülnek, csakúgy, 
mint Németországban. A képzés ideje alatt lényegében itt is két vizsgát kell letenni: egy 
szintvizsgát és egy komplex szakmai vizsgát. 

Hogyan lehet meggyőzni a cégeket a szakképzésről? 
Milyen összefogás valósul meg a hiányszakmák területén?17.

A saját szakképzés melletti döntés háromszorosan megtérül: 
jó a fiataloknak, jó a vállalatoknak és jó a társadalomnak is.  
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A magyar kormány ösztöndíjrendszerrel segíti a szakképzésben tanulókat, a támogatás 
havi 10 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedhet tanulási eredménytől és iskolatípustól 
függően. A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjat azok kaphatják, akik az adott 
megyében hiányszakmát tanulnak.

Az ösztöndíj csak az első szakmánál jár, ehhez államilag támogatott nappali, iskolai 
rendszerű képzésben kell tanulni.

A szakképzés tartalmának kialakítása

Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza.

Külön miniszteri rendeletek rögzítik a szakmai és vizsgakövetelményeket (SZVK).

Az SZVK alapján készültek el az iskolai rendszerű képzés szakképzési kerettantervei.

A szakképzési kerettantervek tartalmazzák az elméleti és a gyakorlati órák számát.

A tanulók gyakorlati képzése

A belépő 9. évfolyamos tanulók gyakorlati képzése

Hol folyik a képzés? Iskolai tanműhelybenKTM*

Tanulószerződés kötése NemIgen

A 9. évfolyam utáni évfolyamok (a nyári gyakorlattól kezdődően)

Hol folyik a képzés? Sikertelen szintvizsga után
az iskolai tanműhelyben

Iskolán kívüli tanműhelyben (vállalkozásnál)

Sikertelen szintvizsga 
után KTM

Tanulószerződés kötése IgenIgen

Sikeres szintvizsga után a 
termelésben

Nem

* Iskolán kívüli tanműhelyben, amely kizárólag a gyakorlati képzés célját szolgálja.
** A 9. évfolyamos tanulóknak szintvizsgát kell tenniük.
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