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A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet szerint meghatározott

személyi, tárgyi és egyéb feltételek biztosításával lehet a duális képzésbe

bekapcsolódni.

A feltételek meglétét és folyamatos fenntartását a területileg illetékes

kereskedelmi és iparkamara ellenőrzi. A duális képzőhelyek nyilvántartásába

történő felvételhez a vállalkozásnak kérelmet kell benyújtania a területileg

illetékes kereskedelmi és iparkamarához.



Személyi feltételek:

- 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.

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatóivizsga-letétel alól az, aki

- szakirányú mestervizsgával rendelkezik,

- a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő

szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai 

gyakorlattal,

felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább 

ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal



Tárgyi feltételek:

Minden szakma esetében a Szakmajegyzék szakmáihoz tartozó képzési és 

kimeneti követelmények (az ún. KKK-k) tartalmazzák azon tárgyi feltételek, 

eszközök és berendezések listáját, amelyekkel feltétlenül rendelkeznie kell a 

képzőhelynek. 

A nyilvántartásba-vételi eljárás során a területileg illetékes kereskedelmi és 

iparkamara ellenőrzi ezeknek az eszközöknek a meglétét, az állapotát és a 

biztonságos használat körülményeit, dokumentációját.



Képzési program kidolgozása:

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 

Kormányrendelet 223/A. § (2) bekezdése alapján a képzési programot a 

szakképző intézmény a duális képzőhellyel közösen alakítja ki, így ez már nem a 

vállalkozás önálló feladata.



Juttatás (munkabér):

A szakképzési munkaszerződés alapján a szakmát tanulónak munkabér jár, ezen 

felül egyéb juttatások. A kifizetett munkabér havi mértékének minimumát és 

maximumát a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 

kormányrendelet határozza meg, amely szerint a szakképzési munkaszerződés 

alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege – a tanuló és a duális 

képzőhely megállapodása alapján – a tárgyév első hónapjának első napján 

érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (azaz minimálbér) legalább 60%-a, 

de legfeljebb 100%-a. (Ez 2021-ben a 100.400 és 167.400 forint közötti összeget 

jelent.)

Egyéb juttatás:

Munkaruha, kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, egyéni 

védőfelszerelés, cafeteria.



Szabadság:

A szakmát tanulót a 18. életévének betöltése évének utolsó napjáig évente 45 

munkanap, ezt követően évente 30 munkanap szabadság illeti meg.

Adókedvezmény:

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. §-ába kerülnek 

át a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezményére vonatkozó 

rendelkezések.



A duális szakmai oktatásban való részvétel nem csak a tanuló, hanem a 

vállalkozás számára is kifizetődő: 

Hosszú távon: A tanulók képzésében résztvevő gazdasági szereplőnek lehetősége 

van hosszú távra „kinevelni” az általa alkalmazott technológiákat és a vállalati 

kultúrát ismerő, szakképzett, munkatapasztalattal rendelkező munkaerőt. 

Rövid távon: A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók (képzésben 

részt vevő személyek) a képzőhely munkavállalóiként a termelési 

tevékenységben részt vesznek. 

Pénzügyileg: A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók (képzésben 

részt vevő személyek) után a gazdálkodó szervezet jelentős mértékű 

adókedvezményt érvényesíthet. A tanulót megillető nettó munkabérből eredő 

többletköltséget vagy annak döntő részét a munkáltató adókedvezmény 

formájában elszámolhatja, amelynek mértéke elsősorban az alkalmazott 

szorzóktól (szakmaszorzó, évfolyamszorzó), valamint a duális képzőhelyen 

töltött munkanapok számától függ
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