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A magyarországi vállalatok egyre nehezebben találnak megfelelő szakképzett 
munkaerőt, ill. egyre kevésbé tudják megtartani a szakembereket. Ennek több oka is 
van, melyek régiótól és ágazattól függően eltérőek lehetnek. A szakképzés azonban 
mindenhol fontos szempont. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ezért 
régóta foglalkozik azzal, hogy hogyan tudná erősíteni a magyarországi szakképzési 
rendszert, sőt 2017-ben saját éves témájaként a szakképzett munkaerő biztosítását 
jelölte meg. 

E füzettel szeretnénk megkönnyíteni a döntést mindazon vállalatok számára, melyek 
szeretnének szerepet vállalni a duális szakképzésben, de a számos szakmai, szervezési 
és jogi kérdésben mindezidáig nem jutottak megfelelő tájékoztatáshoz. 

Az alábbiakban röviden leírjuk a magyarországi szakmai képzés helyzetét, a (leendő) 
szakképző üzemekkel és a megkötendő szerződésekkel kapcsolatos követelményeket 
és a legfontosabb törvényi előírásokat.   

Ha úgy döntetnének, 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 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. 

Miért érdemes vállalatának részt vállalnia 
a fiatalok szakmai képzésében??

A saját szakképzés melletti döntés háromszorosan megtérül: 
jó a fiataloknak, jó a vállalatoknak és jó a társadalomnak is.  
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Milyen feltételekkel szállhat be egy vállalat 
Magyarországon a szakképzésbe??

Amíg egy vállalatból szakképző üzem lesz

A vállalat bejelenti a helyi KIK-nál, hogy
szakképző üzem szeretne lenni.

A KIK képviselője elvégzi az első ellenőrzést a vállalatnál (a KIK által kiválasztott partneriskola 
szakembereivel és képviselőivel). Ellenőrzik, hogy teljesülnek-e az előfeltételek (telephely,

a tanulói műhely felszereltsége, a lehetséges vállalati oktatók alkalmassága stb.).

A KIK két hónapon belül ad visszajelzést, és kedvező döntés esetén 
bejegyzi a vállalatot a szakképző vállalatok nyilvántartásába. 

A vállalat hivatalosan is kapcsolatba lép az iskolával, és együtt készítik el
a gyakorlati tantervet és a tanmenetet. 

Az iskola fogadja a tanulók jelentkezését,
a vállalat pedig tanulószerződést köt velük.

A vállalat kialakítja a gyakorlati képzés feltételeit
(ki mit oktat, hogyan stb.)

A KIK rendszeresen felülvizsgálja a szakképző üzemet
és részt vesz a vizsgákon.
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Személyi előfeltételek

A vállalatnál tanulók akkor foglalkoztathatók, ha minden oktatott 
szakmához legalább egy gyakorlati oktató rendelkezésre áll, aki 
nem csak szakmailag kompetens, de képes a tudás megfelelő 
átadására is. A gyakorlati oktatóknak a következő előfeltételeket 
kell teljesíteniük: 

– szakmai végzettség a megfelelő szakirányban
– legalább 5 év szakmai gyakorlat
– a kamarai mestervizsga letétele
– erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására.

A gyakorlati oktató munkáját úgy kell megszervezni, hogy 
megfelelően foglalkozni tudjon minden egyes tanulóval. 

Tárgyi előfeltételek

A szakképző üzemnek rendelkeznie kell az adott szakmára 
összeállított eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt 
készülékekkel, berendezésekkel és szerszámokkal. 

A vállalatoknak fel kell készülniük arra, hogy a legtöbb tanuló 18 
év alatti, így ők nem léphetnek be az üzem bizonyos területeire, 
és a munkaidejükre is külön szabályok vonatkoznak. 

A tanuló számára a munkavédelmi oktatás megtartása az 
üzem feladata. Munkaruházattal, munkavédelmi ruházattal és 
munkaeszközökkel a tanulót a többi munkavállalóra is érvényes 
szabályok szerint kell ellátni.

– A szakképző üzemnek biztosítania kell továbbá, hogy 

•	 a mindenkor előírt szakképzési kerettanterv betartásra kerül,

•	 a tanulót csak a szakképzéshez tartozó feladatokra vegyék 
igénybe, nem pedig más üzemi feladatokra,

•	 a tanuló megfelelő munkavédelmi oktatásban részesüljön,

•	 vezessék a foglalkoztatási naplót, valamint a munka-, 

Milyen belső szervezet kell kialakítani egy 
szakképző üzemben??

A NMIKK 
tanfolyamokat 
kínál a 
„Gyakorlati 
oktatók képzése“ 
terén. Bővebben 
ld. e füzet utolsó 
fejezetét.

–

–

–

Az eszközök és 
felszerelések lis-
tája a következő 
QR-kód alatt 
található:
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balesetvédelmi és tűzvédelmi naplót  (erre minták ld. a www.isziir.hu alatt)

•	 állítsák ki a megfelelő jövedelem- és járulékigazolásokat, amiket át is adnak a 
tanulónak,

•	 álljon rendelkezésre egy tanműhely (ahol erre nincs mód, ott az egy külső 
helyszínen, pl. egy megbízott szakképző vállalatnál vagy üzemek közötti szakképzés 
(„Ausbildung im Verbund”) keretében is biztosítható; ez utóbbit ld. e füzet megfelelő 
fejezeténél), 

•	 az első képzési év februárja és áprilisa között kerüljön sor gyakorlati szintvizsgára.

Milyen kapcsolatban áll egymással a szakképző iskola 
és az üzem Magyarországon??

Az üzemekben zajló gyakorlati szakmai képzéshez mind Németországban, mind pedig 
Magyarországon a szakma elméleti részét és az általános tárgyakat a szakképző iskola 
(Magyarországon: szakiskola, szakközépiskola vagy szakgimnázium) adja hozzá.
A tanulmányok elméleti és gyakorlati tartalmát a magyar szakképzési törvény 
szabályozza. Az úgynevezett szakképzési kerettanterv az említett törvény szerint 
„a szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően kidolgozott, a szakképzés 
tartalmát és menetét leíró egységes és kötelezően alkalmazandó dokumentum“, amit 
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a szakképzésért és felnőttképzésért illetékes, az oktatásügyért felelős miniszter a 
mindenkori szakminisztériummal egyeztetve ad ki. Minden Magyarországon oktatott 
foglalkozás szakmai és vizsgakövetelményeit e kerettanterv szerint kell kialakítani.   
A szakmai képzés tartalmi egységeit egymással szorosan együttműködve, szorosan 
egyeztetve kell az üzemhez ill. a szakképző iskolához hozzárendelni. Alapvetően 
Magyarországon is a klasszikus „Gyakorlat az üzemben, elmélet az iskolában “felosztás 
érvényesül, bár itt ez úgy működik, hogy a fiatalok rendszerint először a szakképző 
iskolát választják ki, majd ehhez keresnek megfelelő tanüzemet (míg Németországban 
rendszerint először az üzemnél pályáznak, amely ezután gondoskodik arról, hogy 
a tanuló helyet kapjon a körzetileg kijelölt szakiskolában). Ezért Magyarországon 
elengedhetetlen, hogy a vállalatok szorosan együttműködjenek a mindenkori helyi 
kamarákkal a tanulók számának növelése érdekében. A kamarák közvetítőként 
gondoskodnak a megfelelő tanulói utánpótlásról.  

Mely szakmák tanulhatók jelenleg Magyarországon??

Minden Magyarországon tanulható szakmát a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által vezetett Országos 
Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza. A jegyzéket folyamatosan 
aktualizálják, és Excel táblázatban is lehívható.

Jelenleg (2017. május) Magyarországon e jegyzék szerint 
kereken 800 elismert és oktatott szakma létezik (ennek több 
mint fele teljes szakmai ill. alapképzés, és van néhány ráépülés 
ill. részszakképesítés is), melyek további szakmai tevékenységre 
készítenek fel. Ez azt jelenti, hogy a tanuló a képzés alapján 
képessé válik arra, hogy később még több tevékenység közül 
válasszon, tehát a specializáció csak a szakma elsajátítása után 
következik.

A szakképzés tartalmának kialakítása
egyéni igények szerint

A szakképzés során elvégzendő modulok tartalmát az adott 
szakmára vonatkozó „Szakmai és vizsgakövetelmények” (ez a 
német szakképzési rendeletnek felel meg) szabályozza.
A szakképzési kerettanterv azonban megenged egy legfeljebb 
10 %-os eltérést; ez az, amit a szakképző üzem az iskolával 
egyeztetve saját szükségletei szerint alakíthat ki.

Az OKJ a 
következő 
QR kód alatt 
hívható le:
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Egy vállalat akkor is foglalkoztathat tanulókat, ha a 
képzés bizonyos részeit nem tudja maga kínálni, hiszen 
Magyarországon is ismert a német „üzemek közötti 
szakképzés“ megoldása: egy másik üzem úgynevezett 
„teljesítési megbízottként“ – ami egy szakképző iskola 
tanműhelye is lehet – átvállalhatja a gyakorlati képzést 
50%-át. Az üzemek megfelelő módon megoszthatják 
maguk között a szakképzési hozzájárulást is, ennek 
arányában a partnerek maguk állapodhatnak meg 
egymással. Ezzel a fajta „üzemek közötti szakképzéssel“ 
költségek is megtakaríthatók és így kisebb üzemeknek 
is lehetővé válik, hogy saját szakképzést kínáljanak 
és működtessenek. Ez különösen fontos lehet 
mostanában, amikor az egyre fokozódó specializáció és 
verseny miatt az üzemek már nem képesek arra, hogy 
a tanulóknak minden olyan készséget és ismeretet 
átadjanak, amire a szakképzési rendelet az adott 
szakma terén kötelezné őket.

Magyarország is tervezi 
már az üzemek közötti 
szakképzési formák beveze-
tését – melyeknél a külön-
böző üzemekből érkező 
tanulók központi képzési 
egységeket látogathatnak, 
- de ez még nem indult el. 

A „Teljesítési megbízotti 
képzés“ mintaszerződése 
itt található:

Milyen az üzemek közötti szakképzés Magyarországon??
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A 2015-ös évi minimálbérből kiindulva 
(105.000 HUF), ha a képzés gyakorlati
része 60% (ez 1,1-szeres szorzót jelent)

A tanulószerződés szerint emelkedik a 
fizetendő összeg (itt pl. 500 HUF), ha a 
képzés gyakorlati részének aránya 60%

A 2016-os évi minimálbér alapján 
(111.000 HUF), ha a képzés gyakorlati 
részének aránya 70% (1,2-szeres szorzó)

A fizetendő összeg a tanulószerződés 
szabályai szerint növekszik, a képzés 
gyakorlati részének aránya 70%

A 2017-es évi minimálbér alapján 
(127.500 HUF), ha a képzés gyakorlati 
részének aránya 80% (1,3-szeres
szorzó 1,3)

A fizetendő összeg a tanulószerződés 
szabályai szerint növekszik, a képzés 
gyakorlati részének aránya 80%

Milyen költségekkel jár a szakképzés a vállalat számára 
és milyen adókedvezmények vehetők igénybe??

Tanulói pénzbeli juttatás

A tanulói juttatásokról a szakképzésről szóló törvény rendelkezik. Eszerint a vállalat 
köteles a tanulóknak az első félévben a magyarországi mindenkori minimálbér 15%-ának 
megfelelő juttatást fizetni, amit a képzés gyakorlati részével kell arányosítani (a 20%-os 
arányt 0,7-es szorzóval kell figyelembe venni, a 30%-os arányt 0,8-es szorzóval, végül 
a 80%-ot 1,3-es szorzóval). A második félévtől a törvény kötelezi a vállalatot arra, hogy 
a vállalat által megállapított és a tanulószerződésben rögzített kritériumok szerint ill. 
az ottani összegekkel félévente tovább növelje a juttatást. A második félévtől emellett 
félévente felül kell vizsgálni, hogy a képzés gyakorlati részének aránya növekedett-e, 
mert ez esetben a juttatást a fentiek szerint ugyancsak növelni kell.  

Példa a pénzbeli juttatás kiszámítására:

A havi minimális tanulói 
juttatás kiszámítása A számítás kiinduló feltételei

A képzés első éve

A képzés második éve

A képzés harmadik éve

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

V. félév

VI. félév

(105.000 x 15%) x 1,1 = 
17.325 HUF

(111.000 x 15%) x 1,2 = 
19.980 HUF

19.980 HUF + 500 = 
20.480 HUF

(127.500 x 15%) x 1,3 =
24.862,50 HUF

24.862,50 + 500 = 
25.362,50 HUF

17.325 + 500 = 
17.825 HUF
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Ezen kívül az alábbi szabályok érvényesek:

•	 A pénzbeli juttatás a tanuló számára személyi jövedelemadó-mentes.
•	 A juttatás emelés az üzem és a tanuló közötti szerződést folyamatosan ki kell egészíteni.
•	 Ha a vállalat a szerződésben rögzített arány feletti juttatás emelés tervez, úgy a 

különbözet már nem adómentes.  
•	 A táppénz járulékmentes, de a betegségszabadság nem, ami a fizetés 70%-a. 
•	 A juttatást banki átutalással vagy egy fizetési számlára való befizetéssel kell teljesíteni. 

Juttatás a tanuló számára az iskolai szünet ideje alatt is jár.
•	 A nagyvállalatoknak a tanműhely üzemeltetésének és fejlesztésének költségei és 

hasonló beruházásaik után adókedvezmény jár; a KKV-knak emellett a vállalati 
oktatóval kapcsolatos kiadásaik után is.

•	 A munkaadó a pénzbeli juttatás összegének 22%-át köteles szociális hozzájárulásként 
befizetni.

•	 A szakképző vállalatok társasági adóalapjukat a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló törvény szerint tanulónként havonta, az adott évre megállapított minimálbér 
24%-ával csökkenthetik. 

Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény néhány kivételtől eltekintve (bizonyos 
egészségügyi szolgáltatók, egyszerűsített vállalkozói adózók, átalányadózók, nonprofit 
gazdasági társaságok) minden munkaadót kötelez e hozzájárulás megfizetésére, melynek 
összege a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a.
A tanulószerződéssel tanulókat képező és/vagy dolgozóikat továbbképző vállalatok a 
képzések költségeit leírhatják a fizetendő szakképzési hozzájárulás összegéből.

A vállalatok a szakképzési hozzájárulást 11 hónapra előre fizetik. Ez bizonyos törvényi 
feltételek teljesítése esetén csökkenthető, sőt teljes mértékben visszaigényelhető. Az 
adóból leírható ún. normatív alapösszeg 2017-ben tanulónként évente 453.000 forint, 
ami az egyes szakmák felszerelés-és anyagigényének függvényében 0,7128 – 2,0076-os 
szorzóval csökkentendő ill. növelendő.
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Milyen szabályokat kell figyelembe venni a 
tanulószerződés megkötésekor?

?

A szakképző üzem Németországhoz hasonlóan itt is tanulószerződést köt a tanulóval. 
Ez alapján zajlik a képzés teljes gyakorlati része, majd a komplex szakmai vizsga 
letételekor automatikusan megszűnik. A szerződés alapján az üzem felel a tanuló 
felkészítéséért az esedékes vizsgákra és a későbbi szakmai életre. 
A tanulóval ilyen szerződés csak akkor köthető, ha ő már tanulói viszonyban áll 
egy megfelelő iskolával is (Németországtól eltérően, ahol először az üzem köt vele 
tanulószerződést).
A tanulóról, a tanulói juttatásról és a szakképző üzemről szóló szokásos adatok mellett 
a szerződésben egyebek között meg kell nevezni a képzésben részt vevő szakiskolát 
és a vállalati oktató nevét. Kiskorú tanulók esetében a napi munkaidő legfeljebb 7 óra, 
nagykorúaknál legfeljebb 8 óra lehet.

A tanulói szerződéseket a szakképzési törvény szerint lehetőleg az adott év május 31-ig 
meg kell kötni.

Magyarországon a gyakorlati képzés a szakképző üzem és a szakiskola közötti ún. 
együttműködési szerződés alapján is történhet; a vállalatok azonban a törvény 
szándékának megfelelően, az adó-visszatérítési lehetőségeket is figyelembe véve inkább a 
tanulószerződés mellett döntenek.
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A mintaszerződés a www.tanuloszerzodes.hu/letoltesek
címen található, példaként mutatjuk az első oldalt:

1/4

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkamarának

Kamara tölti ki!

ISZIIR nyilvántartási szám: .................................................                      Iktatószám:............................................................

Tanuló ISZIIR azonosítója: …………………………….… Iktatás időpontja: …………………………….....

A képzőhely gyakorlati képzéssel foglalkozhat a következő határozat, illetve tanúsítvány alapján: …………………………

A képzőhely kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely-e?      igen                   nem

A Tanuló egészségügyi alkalmassági vizsgálata: 

 nem szükséges  szükséges, eredménye az iskola igazolása alapján:  alkalmas

A Tanuló pályaalkalmassági vizsgálata: 

 nem szükséges  szükséges, eredménye az iskola igazolása alapján:  alkalmas

A Tanuló köteles szintvizsgát tenni?  nem 

 igen, a kamara nyilvántartása alapján:  sikeres   sikertelen vagy még nem szintvizsgázott

A Tanuló a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 29. § (1b) bekezdésében meghatározott tanulónak 
minősül-e?      igen                  nem

TANULÓSZERZŐDÉS
amely létrejött a gyakorlati képzést szervező szervezet (a továbbiakban: Szervezet) és a képzésben részt vevő tanuló
(a továbbiakban: Tanuló) között (Szervezet és Tanuló a továbbiakban együtt: Felek) a(z) 
………………..…….………..................... OKJ számú ........................................................................................................
szakképesítés gyakorlati képzésére az alábbi feltételek szerint.  

1. A Szervezet és a Tanuló adatai

Szervezet 

Adószám: -- 

Név: …...........................................................................

...............................................................................

Székhely: ………..…..........................................

..…………………………………….……...…...

Cégjegyzékszám/Egyéni vállalkozó/Egyéb szervezet
nyilvántartási száma:

…………………………………………………………........

Statisztikai számjel: …………………………….…………..

Törvényes képviselőjének neve: 

……………………………………………….………….…..

Képzés helye:

név: ............................................................................

cím: ………….........................................

…………... ..………………………………………..….…...

tel.: .............................................. fax..................................

e-mail: ……….……..…..@................................................

A tanuló gyakorlati képzéséért felelős személy

neve: .............................................................................

tel.: .......................... e-mail: ……...…..…..@.....................

Tanuló
Oktatási azonosító: 

Név: ...................................................................

Születési név: ...................................................................

Születési hely: ...................................................................

Születési idő:    

Anyja születési neve: ………....................................................

Lakcím:  ..............................................

…………………........................................................................

tel.: .......................... e-mail: ……...…..…..@..........................

Érettségivel rendelkezik-e?      igen           nem

Jelen tanulószerződés megkötéséig iskolai rendszerű 
szakképzésben már megszerzett OKJ-s szakképesítése(i):

 nincs  van, OKJ száma: …………………..……….……

megnevezése: ………………………….………….

OKJ száma: ………………………………...

megnevezése: ………………………….………….

Törvényes képviselő (szülő vagy gyám)* 
* kitöltése csak 18. év alatti tanulóknál kötelező

név: ............................................................

lakcím:  ........................................

................................................................................................
tel.: .......................... e-mail: ……...…..…..@...................
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Hogyan lehet foglalkoztatni a sikeres vizsgát tett 
tanulót??

A komplex szakmai vizsga után a tanuló és az üzem között megkötött szerződés 
automatikusan megszűnik. Magyarországon, csakúgy mint Németországban, „át lehet 
venni“ a tanulót, vagyis az üzem már mint képzett munkaerőt tovább foglalkoztathatja őt.

Érdemes a tanulónak már a szakképzés ideje alatt bemutatni a vállalat által kínált karrier-
lehetőségeket, ha meg akarjuk győzni őt arról, hogy megéri számára az üzemben maradni.

Mindenképpen érdemes tovább foglalkoztatni a tanulót, hiszen ezért a vállalatok 
adókedvezményt kapnak: a továbbfoglalkoztatást a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló törvény értelmében az első 12 hónapban többletkiadásként 
lehet kimutatni. Emellett a szociális hozzájárulás a társasági adó alapjából is 
levonható.  
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Szakképzési partnerség

A „szakképzési partnerség“ célja a német standard szerint felépülő, minőségi, 
gyakorlatorientált képzés biztosítása az Ön vállalatánál. Háromféle képzési mód közül lehet 
választani, melyek minőségi sztenderdjét a világszerte működő német kamarák a német 
kamarai szervezet segítségével biztosítják:

1. Német duális képzés külföldön

Német szakmaképnek megfelelő magyarországi szakképzés, német tartalommal és 
vizsgákkal. A tanuló a német szakmai végzettséggel egyenértékű végzettséget szerez. 

2. Helyi rendszerben történő duális képzés, német mintára

A magyar előírások szerinti szakképzés mellett a tanuló azokat a lényeges tudnivalókat 
is megtanulja, melyek a német szakmaképhez képest az itteni oktatásból egyébként 
hiányoznának.  

3. Helyi rendszerben történő szakmai képzés, kiegészítő német elemekkel

A magyar előírások szerinti szakmai képzés mellett a tanuló az adott vállalat számára fontos 
németországi képzési modulokat is megtanulja.

A NMIKK által kínált szolgáltatások a szakképzés terén?

A NMIKK a szakképzést felvállaló vállalatok 
számára tanácsadást nyújt a szervezeti 
és szakmai előfeltételekről, képzést kínál 
a gyakorlati oktatók számára és tanúsítja 
a német rendszer szerinti magyarországi 
szakképzés elvégzését.

A NMIKK kizárólagos joggal rendelkezik 
Magyarországon a németországi rendszer 
szerinti vizsgák lebonyolítására és az ezt 
tanúsító bizonyítványok kiadására.
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Mire terjed ki a képzési partnerség:

Helyzetelemzés: rendelkezik-e az üzem a tervezett képzéshez szükséges előfeltételekkel?

Tanácsadás a megtanítandó ismeretekről, biztosítva, hogy azok mind a magyar, mind a 
német feltételeknek megfeleljenek, továbbá a megvalósítás koncepciójának kidolgozása 
(ütemterv, költségterv, személyi igény, szükséges ráfordítások felmérése stb.)

Képzési terv kidolgozása, valamint a szervezeti és folyamattervek, folyamatleírások 
elkészítése

A képzés és a tanulók előrehaladásának felügyelete

Minőségbiztosítás német minta szerint (világszerte egyenértékű eszközök, eljárások és 
struktúrák)

A gyakorlati oktatók képzése, a vizsgáztatók felkészítése

A vizsga megszervezése (vizsgafeladatok beszerzése/készítése, a vizsgák lebonyolítása)

Bizonyítványok kiállítása

Szakképzési tanácsadás

A NMIKK tanácsadással szolgál olyan magyarországi vállalatok számára, melyek a német 
tapasztalatok szerinti gyakorlatorientált duális szakképző rendszernek megfelelően kívánják 
a fiatalok szakképzését megszervezni. Ennek megfelelően a következőket kínáljuk:

teljes körű, egyéni igényre szabott, gyakorlatorientált képzési rendszer az üzemben, 
valamint segítségnyújtás a szakképzésbe bevonandó szakmák helyes kiválasztásához 

tájékoztatás a jogi és szervezeti keretfeltételekről, valamint a szakképzéshez 
Magyarországon igénybe vehető támogatásokról

tanácsadás a szakképzés vállalaton belüli helyének kijelöléséhez

kapcsolatok közvetítése magyarországi szakképző szervezetek és intézmények felé (pl. 
szakképző iskolák, kamarák)

szükség esetén az „üzemek közötti szakképzésbe“ bevonható partnerek közvetítése

tanácsadás a felsőoktatási intézményekben indítható duális képzésekről 

tanácsadás a képzési területen meglévő üzemi tapasztalatok felméréséhez, 
kiértékeléséhez és hasznosításához 
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A gyakorlati oktatók képzése

A duális képzés egészének minőségét elsősorban az üzemi oktatók határozzák meg. 
Kamaránk német minta alapján készíti fel a duális oktatásra kijelölt üzemi oktatókat. Ehhez 
több képzési modult szervezünk, melyek általában 1-3 napot vesznek igénybe. A 10-15 fős 
csoportok számára a gyakorlatorientált tudást és a tapasztalatokat főleg német oktatók, de 
ugyanúgy magyar szakemberek is közvetítik.  

A képzés tartalma:

a német duális rendszer

a tanítás módszertana

szakma- és munkapedagógiai kompetenciák

képzési tervek készítése

a képzés kivitelezése

jogi szabályozás Magyarországon

kommunikáció és konfliktuskezelés
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Az Országos Képzési Jegyzék
www.nive.hu

Internet alapú szakképzési integrált 
információs rendszer:
www.isziir.hu 
  
 

Szakképzési törvény:
http://net.jogtar.hu -> Szakképzési 
tv. (új)  

Szakképzési hozzájárulásról szóló 
törvény:
http://net.jogtar.hu / Szakképzési 
hozzájárulás tv. 

  
Törvény a társasági adóról és az 
osztalékadóról:
http://net.jogtar.hu / tv. a társasági 
adóról és az osztalékadóról

Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara:
www.mkik.hu  
 

A helyi magyar kamarák listája:
http://www.mkik.hu/hu/magyar-
kereskedelmi-es-iparkamara/
teruleti-kamarak-8604  
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) a szakképzési 
hozzájárulásról:
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/
egyebkot/tajekoztato_20120209.
html  

Szakképzési témák a NMIKK-nál:
www.ahkungarn.hu/
berufsbildung 

Linkgyűjtemény
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