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2019. évi LXXX. Törvény a szakképzésről

82. § [A duális képzőhelyek nyilvántartása]

Háttér
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Duális képzők 

nyilvántartása



(1) Duális képzőhelyként az a képzőközpont vagy - a szakképző intézmény 

kivételével - más olyan 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 19. § (3) bekezdése szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy 

legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben 

meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.
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Duális képzőhely
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Nyilvántartásba vétel folyamata

Kapcsolatfelvétel

tanacsadok@bkik.hu

Cégek felkészülése a 
tanácsadók támogatásával:

KP, MIR, személyi és tárgyi 
feltételek

Nyilvántartásba vétel 

0. nap – kérelem beküldése

1-14. nap – szakértő/ellenőr kijelölése, 
kapcsolatfelvétel az ellenőrzés 
szereplőivel; helyszíni szemléről szóló 
végzés kiállítása, eljuttatása az 
érintetteknek

15(-60). nap helyszíni szemle

Értesítés kiállítása a duális 

képzőhely nyilvántartásba 

vételéről



• Képzőhely (telephely) szakhatóság által kiadott működési engedélye,

• Érintésvédelmi jegyzőkönyv, tűz-, baleset- és munkavédelmi napló,

• Képzési Program -> PTT,KKK alapján, iskolával közösen kialakítva,

• Minőség Irányítási Rendszer (MIR) -> KAMSZER alapján, vagy meglévő

alkalmazása

• Gyakorlati oktatóként részt vevő személy dokumentumai

• Szakirányú végzettséget igazoló dokumentum és

• Mesterlevél, vagy

• Felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy

• Gyakorlati oktatói képzés elvégzését igazoló tanúsítvány, vagy

• 60 év betöltött életkor igazolása.
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Nyilvántartásba vétel dokumentumai



Nyomdaipari technikus szakma- 3 szakmairány
- Nyomdaipari előkészítő

- Nyomdaipari gépmester

- Nyomtatvány feldolgozó

Nyomdaipari előkészítő
- a piaci trendeknek megfelelő kép- és szövegfeldolgozó szoftverek, valamint a

hozzájuk tartozó hardverek

- kilövő szoftver

- színek ellenőrzésére szolgáló hitelesített proof nyomtató

- plotter nyomtató

- CtP-levilágító berendezés

- nyomólemez minőségét ellenőrző műszer

- színmérő műszer

- a nyomdaiparban leginkább elterjedt vállalatirányítási szoftver
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Tárgyi feltételek-ikk.hu



Nyomdaipari gépmester
- digitális xerografikus nyomógép

- digitális inkjet nyomógép

- ofszet nyomógép

- flexo nyomógép

- digitális színkönyvtárak a kevert színekhez

- mikrométer

- színmérő műszer

- vízminőség és folyadékellenőrző műszerek (vezetőképességet,

alkoholtartalmat, pH-t mérő műszerek)

- hő- és nedvesség mérő műszer

- a nyomdaiparban leginkább elterjedt vállalatirányítási szoftver
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Tárgyi feltételek-ikk.hu



Nyomtatványfeldolgozó
- egyenesvágógép

- lamináló gép

- bígelő, perforáló gép

- spirállyukasztó és spirálozó gép

- hajtogatógép

- drótfűzőgép

- hotmelt/PUR ragasztókötőgép

- táblakészítő gép

- cérnafűző gép

- bobinázógép

- légnedvesség mérő műszer

- szakítógép

- a nyomdaiparban leginkább elterjedt vállalatirányítási szoftver
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Tárgyi feltételek-ikk.hu



• Előre egyeztetett, végzésben megírt időpontban.

• Jelen lévők: - kamarai szakértő

- iskola képviselője vagy kamarai szakértő

- duális képzőnél aláírásra jogosult személy

- oktató(k)

- duális képzési tanácsadó

• Jegyzőkönyv készül, mely alapján pozitív eljárás esetén nyilvántartásba vételi

Értesítő kerül kiküldésre.
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Helyszíni szemle



Köszönöm a figyelmet!

Háttér
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