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a sikeres német-magyar üzletekért

A Német-Magyar Ipari és  
Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai



 
2012 óta a magyar szakképzési rendszer átállt a duális modellre.  
Azon vállalatok számára, amelyek maguk szeretnének tanulókat 
képezni, a szervezési és a szakmai előfeltételekkel kapcsolatos  
tanácsadást nyújtunk, vállalati oktatókat képzünk, és a német  
rendszer szerinti vizsgáztatást is vállalunk.

duális szakképzés 
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Kivonat a DUIHK 
szolgáltatási katalógusából *

a hivatkozások a teljes katalógusra vonatkoznak
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A „szakképzési partnerség” célja a német szabvá-
nyokhoz igazodó, magas színvonalat képviselő 
gyakorlatorientált szakképzés megvalósítása az 
Ön vállalatánál. 

a vállalatok a képzés három formája közül 
választhatnak:

1. német duális szakképzés magyarországon
A szakképzés a német szakmaképekhez iga-
zodik, német képzési tartalmakkal és vizsgák-
kal. A végzősök a német szakképesítés tartal-
mával egyenrangú képzettséget szereznek. 

2. Helyi rendszerben történő duális képzés, 
német mintára
A rendes magyar képzés mellett a német 
szakmaképhez képest hiányzó lényegi tar-
talmi elemeket is magába foglalja.

3. Helyi rendszerben történő duális képzés, 
kiegészítő német elemekkel
Az rendes magyar képzés mellett a német 
szakképzésben szereplő egyes, a vállalat 
szempontjából fontos elemeket tartalmaz. 

Mindhárom esetben a minőségre vonatkozó 
szabványok betartását a német kamarai hálózat-
tal történő egyeztetés biztosítja.

Partnerség a szakképzésben

a szakképzési partnerség
szolgáltatás tartalma: 
■ Felmérjük az adott feltételrendszert: 

Rendelkezik-e a vállalat a tervezett szakkép-
zéshez szükséges előfeltételekkel? 

■ Tanácsadást nyújtunk a szükséges képzési 
tartalmakról, annak érdekében, hogy azok 
megfeleljenek mind a magyar, mind a német 
előírásoknak.

■ Kidolgozzuk a megvalósítási koncepciót 
(ütemterv, költségterv, személyi erőforrások, 
becsült ráfordítások, stb.).

■ Kidolgozzuk a szakképzési tanmenetet.
■ Felügyeljük a képzés lebonyolítását és 

a tanulók haladását.
■ Szervezeti és működési terveket valamint 

folyamatleírásokat dolgozunk ki.
■ Német szabványok szerinti minőségbiztosítást 

kínálunk (világszerte összehasonlítható eszkö-
zökkel, eljárásokkal és struktúrákkal).

■ Elvégezzük a gyakorlati oktatók képzését és 
vizsgáztatását.

■ Megszervezzük a vizsgáztatást (vizsgafelada-
tok összeállítása, vizsga lebonyolítása).

■ Tanúsítványokat állítunk ki.

Magyarországon a DUIHK rendelkezik kizárólagos 
joggal arra, hogy német mintára történő vizsgázta-
tást végezzen és a megfelelő tanúsítványokat kiadja. 

árak

Kérjen személyre szóló ajánlatot!
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A vállalati oktatók jelentős mértékben megha-
tározzák a duális képzés minőségét. A vállalati 
oktatókat mi felkészítjük a német minta szerinti 
duális oktatásra. Ehhez több, egyenként 1-3 napos 
tréninget szervezünk.

Német trénerek 10-15 fős csoportokban adják  
át gyakorlatorientált tudásukat és tapasztalataikat 
a résztvevőknek. 

Vállalati oktatók oktatása

a képzés tartalma: 
■ a német duális szakképzési rendszer
■ oktatási módszerek
■ szakma- és munkapedagógiai kompetenciák 
■ szakképzési tanmenetek készítése
■ a szakképzés végrehajtása
■ a magyarországi jogi szabályozás
■ kommunikáció és konfliktuskezelés

árak

 Kérjen személyre szóló ajánlatot!

2012 óta a magyar szakképzési rendszert fokoza-
tosan átállították a duális modellre, amely lénye-
ges elemeiben a német rendszerhez igazodik. 

A DUIHK tanácsadással szolgál olyan magyaror-
szági vállalatoknak, amelyek szívesen képeznének 
fiatalokat gyakorlatorientált szakképzési rendszer 
keretében, német mintára. 

a szolgáltatás tartalma: 
■ Komplett, egyedileg cégre szabott, gyakorlat-

orientált szakképzési rendszert dolgozunk ki a 
vállalatra. 

■ Információkat adunk a jogi és szervezési 
keretfeltételekről, illetve a magyarországi 
szakképzéshez rendelkezésre álló támogatási 
lehetőségekről.

Szakképzési tanácsadás

■ Segítünk a megfelelő képzési szakmák 
kiválasztásában.

■ Tanácsot adunk, hogyan építhető be a szak-
képzés az Ön vállalatának szervezetébe.

■ Kapcsolatokat közvetítünk a magyarországi 
szakképzési szervek és intézmények felé 
(például szakképző iskolák, ipari és kereske-
delmi kamarák). 

■ Igény szerint képzési partnereket is közve-
títünk a "több cég által közösen indítandó" 
szakképzéshez.

■ Tanácsadást nyújtunk a felsőfokú 
duális képzéshez.

■ Útmutatással szolgálunk a szakképzés terüle-
tén szerzett vállalati tapasztalatok feltárásá-
hoz, értékeléséhez és hasznosításához. 

árak

Kérjen személyre szóló ajánlatot!



32 Duális sz akkéPzés

Rendszeresen szervezünk kb. egyhetes tanul-
mányutakat Németországba. Ezek a szakmai  
utak a helyszínen betekintést nyújtanak az ottani  
képzési rendszerbe. 

kiknek ajánljuk? 
■ vállalatok oktatási vezetői és gyakorlati oktatói
■ szakképző iskolák vezetői és szaktanárai
■ a magyar ipari és kereskedelmi 

kamarák képviselői
■ a szakképzésért felelős minisztériumok 

és illetékes szakigazgatási szervek képviselői

a tanulmányutak programja: 
■ Látogatás német, szakképzést végző válla-

latoknál – (kis-, közepes és nagyvállalatok), 
amelyek tájékoztatnak a tanuló-kiválasztási 
eljárásról, a gyakorlati oktatás szervezéséről, 
az oktatási személyzetről, a tanműhelyekről, 
didaktikáról, képzési dokumentációról és 
a szakmai vizsgákról.

Tanulmányutak Németországba

Szintén érdekes lehet: 
munkaerő-közvetítés  
» 28. oldal
szakmai vezetők tovább- 
képzése » 25. oldal

■ Látogatás helyi kereskedelmi és ipari kamarák-
nál, tájékoztatás a kamarák szakmai funkcióiról 
a szakképzésben.

■ Szakképző iskolák látogatása. Témák: okta-
tástervezés a vállalatokkal közösen, oktatási 
tartalmak, tananyag, iskolai tanműhelyek.

■ Pályaválasztási központok látogatása. 
Témák: megfelelő szakma kiválasztása, 
fiatalok pályaorientációja, fiatalok számára
képzőhely keresése.

■ Szakképzési szakértők előadásai, sikeres 
gyakorlati példák bemutatása.

■ A résztvevők egymás között folytatott 
tapasztalatcseréje.

árak

Kérjen személyre szóló ajánlatot!



A DUIHK a Németországban előírt intézményes keretfeltételeknek megfelelően Magyarországon is létre-
hozott egy szakképzési bizottságot, melyben tagvállalatok, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a magyar 
kamarai szervezet, valamint szakképző- és közoktatási intézmények képviselői közösen dolgoznak ki javas-
latokat a duális szakképzés továbbfejlesztésére.

Ezen túl a DUIHK rendszeresen találkozókat szervez személyzeti vezetőknek, ahol megvitathatják tapaszta-
lataikat a vállalaton belül folyó szakképzés kérdéseiről. 



+36 1 345 7600 info@ahkungarn.hu www.ahkungarn.hu H-1024 Budapest, Lövőház u. 30. 

Elérhetőségünk:

piacfeltáráS 
Piaci és ágazati információk ■ Értékesítési partnerek keresése ■ Beszállítók és gyártó partnerek  
közvetítése ■ Telephely-keresés Magyarországon ■ Telephely-keresés Németországban ■  
Hirdetés a DUIHK kiadványaiban ■ Céges rendezvények 

VáSári SzolgáltatáSoK 
Egyéni tanácsadás kiállítóknak ■ Szolgáltatások vásárlátogatók számára ■ 
Kamarai közösségi standok ■ Képzések a hatékony vásári megjelenéshez

Jogi éS adózáSi ügyeK 
Cégalapítás, társasági jog ■ Jogi tanácsadás, céginformációk, követeléskezelés ■

Hatósági ügyintézés ■ Áfa-visszatérítés

Ami még érdekelheti:



Szolgáltatások

www.duihk.hu

H-1024 Budapest, Lövőház u. 30.  
Telefon: +36 1 345 7600
Fax: +36 1 315 0744
E-mail: Info@ahkungarn.hu




