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helytállni képes szakembereket neveljenek. Az 
értékteremtés, a lojalitás, az együtt gondolko-
dás, a szervezeti kultúra, csapatmunka mind-
mind csak a gyakorlatban sajátítható el, aminek 
időtartama ezzel a képzési formával lerövidít-
hető, és a költsége is csökkenthető. 

A víziközmű-szolgáltató vállalatok körében 
most olyan elemek váltak fontossá, melyek ko-
rábban egyáltalán nem vagy csak kevésbé vol-
tak lényegesek. Szakmai gyakorlatra régebben 
is fogadtak a társaságok hallgatót, tanulót, de 
ma egyrészt a „költségérzékenység”, másrészt 
az öregedő személyi állomány pótlása érde-
kében is szükséges új lehetőségeket keresni 
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rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról, ami a jelenlegi rendszerbe emeli a 
duális rendszerű mérnökképzést, így kétséget 
kizáróan összhangban van azzal a többszö-
rösen kinyilvánított kormányzati törekvéssel, 
mely a műszaki képzésben végzettek, ezáltal az 
iparban elhelyezkedő pályakezdők számának 
növelését célozza. 

A multinacionális vállalatok már korábban 
felismerték a lehetőséget, és rengeteg pénzt 
költenek arra, hogy a rendkívül jó képességek-
kel rendelkező friss diplomás fiatalokból a szer-
vezetük számára hasznos, a világ minden táján 

Varázsszónak tűnik manapság a „duális képzés” 
kifejezés, amely egy német alapokon nyugvó 
szakképzési rendszer: az oktatási intézmények 
és vállalatok együttesen járulnak hozzá a tanu-
lók, hallgatók szakképzéséhez, legyen szó szak-
munkásképzésről vagy felsőfokú oktatásról. A 
hagyományos és a duális rendszerű képzések 
közötti legnagyobb különbség az, hogy a ta-
nulók, hallgatók – amellett, hogy gyakorlatot 
szereznek a szakmájukban – a megszerzett el-
méleti tudásukat egy (gyakorlati) munkahelyen 
a képzés időszakát végigkísérően használni és 
ezáltal bővíteni tudják. 

A duális képzésben résztvevők a képzés 
eredményeként a munkaerőpiac által elismert 
kompetenciákhoz jutnak, a cégek olyan mun-
katársakat kapnak, akiket nem kell külön, újra 
betanítani, hiszen képesek rögtön teljes ér-
tékű munkát végezni, ráadásul a cégeknél a 
folyamatban lévő feladatokba is bevonhatóak 
erőforrásként. Magyarországon ma elsősorban 
a duális felsőoktatásról esik szó, ahol a felsőok-
tatási intézmények és az érintett vállalatok 
együttműködésén alapuló minőségi modellt 
alakítanak ki a gyakorlati tapasztalatokkal és 
készségekkel rendelkező fiatal mérnökök kép-
zése érdekében.

A felsőoktatási intézmények elsősorban 
(de nem kizárólagosan) a hallgatók elméleti, a 
vállalatok a gyakorlati képzését végzik, a részt 
vevő hallgatók a teljes képzési ciklus átlagában 
a képzési idő legalább 40 százalékát gyakorla-
ton töltik.

A részt vevő hallgatókat – a felsőoktatási 
felvételi rendszer szabályai és eljárásai mel-
lett – előzetes jelentkezés alapján a vállalatok 
választják ki saját kidolgozott eljárásaik szerint 
(tesztek, interjú, csoportos feladatok, nyelvis-
meret felmérése stb.). Ezen kiválasztási folya-
matnak 2015. július 3-ig le kell zajlania. Az idei 
év április 17-től hatályos a 87/2015. (IV. 9.) Korm. 

Az Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt. (Zalavíz Zrt.) vezetése mindig fontosnak tartotta a megfelelő utánpót-
lás biztosítását, ezért is csatlakoztunk a jelenlegi, átalakulóban lévő szakképzési rendszerhez, és vállaltuk fel 
néhány szakma oktatását (csőhálózat-szerelés, épületgépészet, villanyszerelés), és kezdtünk bele pilot projekt-
ként a duális képzésbe, együttműködve a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) zalaegerszegi főiskolai karával.

Zalaegerszegen a főiskola indított egy új projektet, amely nem ipari, műszaki területen kívánja megvaló-
sítani a duális képzést, hanem gazdasági területen. Mivel a duális képzés jelenleg kísérleti fázisban van, ezért 
csak a jövőben tudjuk meg, hogy az elindítása során mit cselekedünk jól, és esetleg min kell javítani, változtatni. 
Ez a megoldás csak egy lehetőség mind az oktatási intézmények, mind pedig a vállalatok számára. A duális 
képzési program a K+F (kutatás és fejlesztés) csírája is kell, hogy legyen. 

A duális képzés ezen túlmenően például a víziközmű-vállalatok magas átlagéletkorú személyi állományá-
nak utánpótlásához is elengedhetetlen és egyben szükségszerű. Nem elhanyagolható azonban az a tény sem, 
hogy a fiatalabb generáció hozzáállása az infokommunikációs eszközökhöz sokkal magabiztosabb, ezért az 
idősebb szakemberek számára nemcsak segítséget jelentenek a hallgatók, de újabb tudáshoz is juthatnak álta-
luk, és így jobb munkát végezhetnek, gyorsabb munkatempót érhetnek el. 

Jelenleg két diákot fogadunk, egy gazdasági informatikust és egy pénzügy-számvitel szakos hallgatót. 
Havi egy hetet töltenek el nálunk. Úgy gondoltuk, hogy az első fél évben ismerjék meg a társaságot, illeszkedje-
nek be a munkahelyre, szocializálódjanak. 

A diákok jelentkeztek erre a lehetőségre, majd az iskola rangsorolta, közülük kik azok, akik feltehetően 
alkalmasak lesznek ezt végigcsinálni. Ebben a programban a diákokkal szemben sokkal nagyobb az elvárás, 
mert abban a havi egy hétben munkavállalóként kell feladatokat teljesíteniük, ugyanakkor a főiskolán óráik is 
vannak, melyeket be kell pótolniuk. 

Előny, hogy ez számukra jövőépítést és pénzkereseti lehetőséget is jelent, így a hátrányosabb helyzetű, de 
jó tanulók is beléphetnek a felsőfokú oktatásba. 

Véleményünk szerint az elméleti képzés és annak gyakorlatban történő alkalmazása, a tapasztalatszerzés 
egyszersmind emeli a képzés színvonalát. A végzett diplomásokat alkalmazó vállalatok pedig olyan szakem-
bereket kapnak a duális képzés révén, akik már „élesben” is alkalmazták a tanultakat. Ismereteik tehát nem 

„könyvízűek”, mert megtapasztalták, mi hogyan működik egy cégnél.

A DUÁLIS KÉPZÉS 
TAPASZTALATAI, LEHETŐSÉGEI

FÓKÁS GÁBOR 
HR-vezető 
Zalavíz Zrt. 
STADLER EMESE GABRIELLA
szervezési és HR-osztályvezető
Bakonykarszt Zrt.

Mostanában sokat hallunk a duális képzésről, amely a 
víziközmű-ágazatban is jelen van a szakember-utánpótlás 
biztosításában a szakmunkásképzéstől a felsőoktatásig. 
Cikkünkben két közműszolgáltató szakembere számol be 
és osztja meg eddigi tapasztalatait az átalakulóban lévő 
képzési rendszerről.
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jelentősebb szerep jut a gyakorlati oktatásnak, 
amit jelenleg tanulószerződéses vagy együtt-
működési megállapodás alapján lehet végezni.

A foglalkoztatáshoz a következő 
dokumentumok szükségesek
Kérelem a kamarai nyilvántartásba vételhez
•	 A	2011.	évi	CLXXXVII.	szakképzési	törvény	43.	

§-a alapján tanulószerződést és/vagy együtt-
működési megállapodást az a gyakorlati 
képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy 
egyéb szervezet köthet, amely a gyakorla-
ti képzés folytatására jogosult 
szervezetek kamarai hatósági 
nyilvántartásában szerepel. A 
nyilvántartásba vétel iránti ké-
relmet a nyilvántartást vezető 
szervhez, a területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkamarához 
kell benyújtani:

•	 Tanulószerződés;
•	 Foglalkozási	napló;	
•	 A	 gyakorlati	 képzés	 folyamán	

a vállalkozás által a gyakorlati 
képzés tartalmáról vezetett do-
kumentum, valamint a tanuló 
értékelése. Tanulónként külön 
nyilvántartás szükséges;

•	 A	 tanuló	 gyakorlati	 képzőhelyé-
nek változtatása;

•	 A	 tanuló	 és	 gazdálkodó	 a	 tanu-
lószerződést a gyakorlati képzés 

során megszüntetheti közös megegyezéssel 
(képzőhelyváltás), ebben az esetben a közös 
megegyezésben szereplő időpontban szű-
nik meg a tanulószerződés. Az adatlap mellé 
ki kell kitölteni az „Igazolás gyakorlati időről 
és ismeretekről” című dokumentumot;

•	 Felelősségbiztosítás;	
•	 Tanulószerződés-kötési	 igénybejelentési	

adatlap. 

a szakember-utánpótlás biztosítására. Ágaza-
tunkban a jogszabályi előírások világossá teszik, 
hogy milyen képzettségű, illetve végzettségű 
szakemberre van szükségünk. 

A MaVíz Titkársága és munkacsoportjai 
felkeresték azon egyetemeket és főiskolákat, 
amelyek potenciális képzők lehetnek az ágazat 
számára, és több együttműködési megállapo-
dás is született engedélyes szolgáltatók és fel-
sőoktatási intézmények között.

A felvi.hu adatait áttanulmányozva az aláb-
bi társaságok rendelkeznek megállapodással 
és tudnak hallgatót fogadni: Dunántúli Regio-
nális Vízmű Zrt., Tettye Forrásház Zrt., Kavíz Kft., 
Bács víz Zrt., Zalavíz Zrt. Nekik május 15-ig kel-
lett regisztrálniuk önértékelési kérdőívvel, ezt 
követően következik a minősítés.

Ahhoz, hogy egy gazdálkodó szervezet 
vagy jogi személy felkerüljön a felsőoktatási 
szakképzési gyakorlóhelyek listájára, minősítési 
eljárás keretében kell megfelelnie az előírt köve-
telményeknek. 

A felsőoktatási szakképzés gyakorlati kép-
zésre vonatkozó előírásait a 230/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet tartalmazza, részletezi továbbá 
a szakmai gyakorlat, az együttműködési meg-
állapodás feltételeit és tartalmát, valamint a 
szakmai gyakorlaton hallgatói munkaszerző-
dés alapján történő hallgatói munkavégzés fel-
tételeit, a hallgatói munkaszerződés tartalmát.

A duális felsőoktatási képzésen túl a szak-
közép-iskolai és a szakmunkásképzésben is 

A 2015/2016. évi duális képzések a felvételi eljárásban
A jelentkezőknek idén először volt arra lehetőségük, hogy 
jelentkezésüknél azt is mérlegeljék, hogy a választott szak 
elérhető lesz-e duális formában. Összesen 20 felsőoktatási 
intézményben, 4 képzési területen, 832 meghirdetés közül 
választhattak a jelentkezők. A felvételizők körében igen 
népszerűek azoknak az intézményeknek a szakjai, ahol szep-
temberben duális képzés is indul. Közel 7%-kal jelentkeztek 
többen ezekre a szakokra, mint 2014-ben. Idén négy képzé-
si területen indulnak duális képzések: gazdaságtudományi, 
műszaki, informatikai és agrárképzési területen. A tavalyi 
évhez képest a duális formában induló informatikai képzé-
sek esetében több mint 16%-kal több jelentkezőt regisztrál-
tunk, a műszaki képzési terület érintett alapképzési szakja-
inál közel 13%-kal, míg gazdaságtudományi szakok esetén 
9%-kal nőtt a jelentkezők száma. Aki duális formában szeret-
ne felsőoktatási intézményben tanulni, annak a hagyomá-
nyos felvételi eljárás mellett az általa választott vállalatnál 
közvetlenül is jelentkeznie kell a céges felvételire. A vállalati 
kiválasztási folyamat júliusig tart, ezt követően értesítik a je-
lentkezőket a felvételi eredményéről, hogy ennek tudatában 
július 9-ig sorrendmódosítással élhessenek. A jelentkezők az 
adott szak duális partnerszervezeteinek jegyzékét a felvételi 
tájékoztatóban találják meg.  (www.felvi.hu)

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. első ízben 2010-ben minősíttette magát gyakorlati 
képzőhellyé a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál vízvezeték- és vízkészülék-szerelő 
szakmára. A társaság elsődleges célja az utánpótlás biztosításán (magas a társaság átlagéletkora), 
valamint a tanulók képzésén felül a munkakultúra megismertetése volt a diákokkal. A tanulói szer-
ződések megkötésénél motivációt jelentett az is, hogy a vízvezeték- és vízkészülék-szerelő szakmát 
Veszprém megyében a hiányszakmák közé sorolták (a szakképzési alap terhére magasabb összeget 
számolhattunk el). A 2010/2011-es tanévet „próbajelleggel” társaságunk központjában, a veszprémi 
üzemmérnökségen kezdtük meg 4 fővel. A 2011/2012-es tanévtől vidéki telephelyeink is – Várpalota, 
Zirc, Nagyvázsony – bekapcsolódtak a szakmunkásképzésbe. A folyamatosan változó szabályozók, 
valamint az OKJ változásai szükségessé tették az új szakmára (víz- és csatorna- és közmű-rendszer-
szerelő) történő akkreditációnkat. A 2010/2011-es tanévtől összesen 19 tanulóval létesítettünk tanulói 
szerződést. Két tanuló szerződése egyéb okok miatt megszűnt. 14 tanuló sikeres szakmunkásvizsgát 
tett, akik közül két végzett tanulót már társaságunk munkavállalói között tartunk számon. Három 
tanulónk idén tesz szakmunkásvizsgát. Úgy tűnik, ezzel lezárul egy „korszak”, mivel Veszprémben és 
környékén e szakmában a 2015/2016-os tanévben nem indítanak képzést.

A szakmunkásképzésen túl együttműködési megállapodás keretében fogadunk szakközépisko-
lát végző tanulókat összefüggő nyári szakmai gyakorlatra, ezzel segítve szakmai felkészülésüket, fej-
lesztve munkához való hozzáállásukat. Az érdeklődők sokat tanulhatnak kollégáinktól.

A duális képzésben való részvételünk – kiemelten az építőmérnöki képzés – igen hasznos lehetne 
társaságunk számára. Miért csak lehetne? Az Eötvös József Főiskolával közösen tájékoztatást tartot-
tunk az érintett szakképző iskolában. Erről a képzési lehetőségről tájékoztattuk munkavállalóinkat is. 
A szándék és a kereslet sajnálatos módon eddig nem találkozott. Érdemes lenne olyan szakembereket 
képezni, akik szakmai tudásukat a „kinevelő” cég berkein belül szerzik meg, így mint leendő mun-
kavállalók ezt az ismeret- és tudásanyagot hatékonyabban képesek kamatoztatni munkájuk során.

A duális képzési rendszerben részt vevő szereplők érdekei, előnyei

Tanuló, hallgató 

munkaerőpiacon történő 
nagyobb elhelyezkedési esély

hosszú távon versenyképes
tudás megszerzése

tanulószerződésre kapott díjazás

felsőoktatási tanulmányok 
mellett szerzett munka-

jövedelem, ami a képzésre
fordított kiadást

is fedezheti
Cégek, 

vállalkozások

céges elvárásoknak meg-
felelő tudással rendelkező

munkaerő-utánpótlás
biztosítása, aktuális munka-
erő-piaci elvárásoknak meg-

felelő tudás biztosítása, 
ami az egész gazdaság 

szempontjából fontos
gazdasági előny

Oktatási 
és felsőoktatási 

intézmény 

hallgatói létszám növekedése

versenyképes tudás biztosítása

presztízs növelése

vállalati kapcsolatok 
bővülése
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