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A szakképzés kihívásai - elvárások
• munkaerőpiaci keresleten alapuljon
• legyen rugalmas
• feleljen meg a megváltozott kompetencia-elvárásoknak (digitális munkakörnyezet,
team-működés, kreativitás)
• tanulási eredmény alapú képzési és kimeneti követelmények alapján valósuljon meg
• a gazdaság részéről megfogalmazott, a valós munkahelyi elvárásokon alapuló
szakmai követelmények tükröződjenek a programokban
• az oktatók a legújabb ismereteket oktassák – kötelező továbbképzések rendszere
(vállalati környezet)
• a duális képzésben biztosított 2-3 éves tapasztalatszerzés eredményezzen könnyebb
elhelyezkedést
• csökkenjen a végzettség nélküliek száma – csökken a szakképzettség nélkül
ellátható munkakörök száma
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A szakképzés kihívásai - létszámok

A szakképzés kihívásai – a jövő szakemberei
Az Oktatási Hivatal legfrissebb adatai szerint:

•

10%-os a növekedés a szakképzést választók számában tavalyhoz képest,

•

a nyolcadik évfolyam után legtöbben technikumokban tanulnak tovább:
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• 37 százalék gimnáziumban és szakgimnáziumban,
• 63 százalék technikumban, szakképző iskolában vagy szakiskolában folytatja ősztől a
tanulmányait.
2020-ban nappali és felnőttoktatásban
• 67,5 ezren tettek sikeres érettségi vizsgát

• a sikeres szakmai vizsgázók száma meghaladta a 49 ezer főt
2021-ben
• 72 303 középiskolás tesz érettségi vizsgát

Szakképzési szerep - gazdálkodó szervezetek
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Motiváció: utánpótlás, szakmai elhivatottság és a szakmai tudás átadásának élménye

Forrás: IKK
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Aktív képzőhelyek száma

Forrás: MKIK
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Hatályos tanulószerződések száma szakmacsoportonként

Forrás: MKIK

A területi gazdasági kamarák szakképzési feladatai
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Szakképzési törvény 100. § [A gazdasági kamara]

a) véleményt nyilvánít a szakképzési alapfeladat nem állami szakképző intézmény általi
végzésének indokoltságára vonatkozóan,
b) javaslatot tesz a szakképzésért felelős miniszter számára a szakképző intézménybe történő
beiskolázás irányaira,
c) a szakirányú oktatással összefüggésben
ca) kidolgozza a duális képzőhely nyilvántartásba vételére vonatkozó minőségi
feltételeket,
cb) vezeti a duális képzőhelyek nyilvántartását,
cc) elősegíti a szakképzési munkaszerződések megkötését, ennek érdekében ösztönzi a
gazdálkodó szervezeteket a szakképzésben való részvételre,
cd) minősíti és ellenőrzi a duális képzőhelyek szakirányú oktatási tevékenységét,
d) * a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes területi gazdasági kamara útján delegálja az
ágazati alapvizsga elnökét és a szakmai vizsga vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat
ellátó tagját,
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A területi gazdasági kamarák szakképzési feladatai
e) - a szakképzésért felelős miniszter jóváhagyásával - kialakítja a kamarai gyakorlati oktatói
képzés és vizsga képzési és vizsgakövetelményeit és szervezi a kamarai gyakorlati oktatói képzést
és vizsgát,
f) - az országos gazdasági érdekképviseleti szervekkel együttműködve - szervezi a mestervizsgára
felkészítő, a szakmai tevékenység mesterszintű gyakorlásához szükséges mesterképzést és vizsgáztatást,
g) a tanulmányi versenyekkel összefüggésben
ga) - a Kormány adott ágazatért felelős tagja által szervezett tanulmányi versenyek kivételével gondoskodik
az
országos
tanulmányi
versenyek
szervezéséről,
kidolgozza
a
versenyszabályzatot és versenyfelhívást,
gb) ellátja a nemzetközi tanulmányi versenyek, így különösen a WorldSkills és az EuroSkills
versenyre történő előkészítéssel, felkészítéssel és az azon való részvétellel kapcsolatos feladatokat,
továbbá megszervezi és koordinálja azok előválogató versenyét,
h) ellátja az ágazati készségtanács titkársági feladatait, ennek keretében az ágazati készségtanács
működésének koordinálását és a működés feltételeinek biztosítását,
i) közreműködik az életpálya-tanácsadási és a pályaorientációs feladatok ellátásában,
j) végzi a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

Orientálás

Pályaorientáció
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• „SzakmaTúra” projekt
• „SzakMÁzz! online pályaorientációs hónap - együttműködésben a Fővárosi
Kormányhivatallal
• Pályaválasztási Kisokos
• digitális megoldások

SZKTV – 570 fő
•
•
•
•

cukrász 81 fő
pincér 31 fő
szakács 80 fő
vendéglátásszervező 55 fő

Az írásbeli elődöntőn elért 60 %-os teljesítmény a szakmai záróvizsga ezen része
alóli felmentést jelent.

Képzések – személyi feltételek
biztosítása

Kamarai gyakorlati oktatói képzés
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Célja a tanulók gyakorlati képzéséhez szükséges
• pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és
• a kamarai szakképzési adminisztrációs ismeretek elsajátítása.
https://bkik.hu/hu/szolgaltatasok/oktatas-szakkepzes-mesterkepzes/kamaraigyakorlati-oktatoi-kepzes-es-vizsga

Mesterképzés és vizsgáztatás
A mesterképzés keretében a szakma mesterszintű gyakorlásához szükséges
szakmai elméleti és gyakorlati, a vállalkozás vezetéséhez szükséges gazdasági,
jogi és munkaügyi, továbbá a tanulók képzéséhez szükséges alapvető
pedagógiai ismeretek átadása történik.
Hozzájárul
hivatásuk
továbbörökítéséhez,
a
foglalkoztatáshoz,
a
munkahelyteremtéshez.

Duális képzési tanácsadói hálózat
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Feladatok
• a duális képzőhelyek:
• nyilvántartásba vétele,
• minősítése és
• hatósági ellenőrzése
• a nyilvántartásba vett és potenciális duális képzőhelyek látogatása
• a nyilvántartásba-vételi eljárásra, valamint a hatósági ellenőrzésre való
felkészítés, tájékoztatás a jogszabályokban előírt feltételekről
• tanácsadás a szakirányú oktatással kapcsolatos tartalmi-szakmai kérdésekről
[pl. a képzési program célja, szerepe és összeállításának módszertana
(felépítése, tartalmi elvárások stb.), TEA-módszer megismertetése]
• adatfeldolgozás, adatnyilvántartás és adatszolgáltatás
• Országos Kamarai Szakértői Névjegyzék kezelése
• a jogszabályellenesen működő duális képzőhely esetén a jogszabályi előírások
betartásának kezdeményezése, szükség esetén a kötelező eljárások
megindítása

Duális képzőhely
Szakképzési törvény
82. § [A duális képzőhelyek nyilvántartása]
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(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.

Nyilvántartásba vétel folyamata
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Cégek felkészülése a
tanácsadók támogatásával:
KP, MIR, személyi és tárgyi
feltételek

Értesítés kiállítása a duális
képzőhely nyilvántartásba
vételéről

Nyilvántartásba vétel
0. nap – kérelem beküldése

Kapcsolatfelvétel
tanacsadok@bkik.hu

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

15(-60). nap helyszíni szemle

Szolgáltató kamara

Duális
képzőhelyek

Személyi és tárgyi feltételek
biztosításának elősegítése
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Tanácsadás, támogatás,
ellenőrzés

BKIK
Képző
intézmények

Tanuló

Pályaorientáció, versenyek
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Köszönöm a figyelmüket!

