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Kezünkben a digitális jövő
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IKK szerepe a szak- és felnőttképzésben



Az IKK mint módszertani központ

Az IKK mint államigazgatási szerv



Szakképzési lehetőségek (1)

Szakmai oktatás Szakmai képzés

Részszakma
oktatása

• munkaerő-piaci képzések

Felnőttek 
képzése 

• 179 szakma

Felnőttképzési szerződés

Felnőttképzési  
jogviszony

szakképző intézmény

szakképző intézmény

felnőttképzők

szakmai vizsga
képesítő vizsga

• PK benyújtása
• Szakértő kirendelése
• PK közzététele
• PK éves felülvizsgálata
• Felnőttképzők külső értékelése

• KKK-k aktualizálása
• Szakértői támogatás 
• KKK-k közzététele Tartalmi szabályozók 

fejlesztése (IKK)



Szakképzési lehetőségek (2)

Szakmai oktatás

Tanulói jogviszony
• 25 éves korig
• nappali rendszerben

Felnőttképzési jogviszony
• 25 éves kor felett
• felnőttek szakmai oktatása

Rugalmas képzési idő
• intenzív képzés (akár 

40%-os óraszámmal)
• előzetes tudás 

beszámításával  a 
képzés tovább 
rövidíthető (akár fél 
évre)

• A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

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

technikum 2/3 év
szakképző iskola 2/3 év



Tanulószerződés                 Szakképzési munkaszerződés

A duális  szakképzés új rendszere

• Duális képző – kamarai nyilvántartás
• Szoros kapcsolat a duális képző és az iskola között,  közös képzési program, közös tanulói 

értékelés
• Vállalati érdekeltség a képzésben résztvevő szakmai vizsgára történő felkészítésében –

„sikerdíj”

Elválik az elmélet és a gyakorlat A szakirányú oktatás egészét  
átveheti a vállalat

RÉGI ÚJ



Az új képzési lehetőségek

Szakmai 

vizsga

O

D MI

Minőségi javulás

Cél: A szakma 
megszerzéséhez 
szükséges kompetenciák 
elsajátítása

Kizárólag szakmai 

vizsgára felkészítő 

képzés

Szakmai 

vizsga

Ágazati alapvizsga



Rugalmas tanulási utak felnőtteknek (is)

alapfokú végzettség + részszakma

szakmaszerzés

jövőkép

egyéni fejlődési utak 

0: Orientációs, 

kompetenciafejlesztő év

MI: Műhelyiskola 

részszakma kimenettel

D: „Dobbantó” osztály 

alapkompetencia fejlesztő 
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Rugalmas képzési idő: 

• 33% még ugyanabban a tanévben továbblépett a 
műhelyiskolába

• átlagos képzési idő 9,1 hónap

Szakmai tartalom: 

• bemeneti mérésen alapuló kompetenciafejlesztés

• alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése

• NEM az általános iskolai tananyag pótlása

• a részszakma elsajátításához szükséges kompetenciák 

fejlesztése

• projektszemlélet

• szöveges értékelés

Dobbantó program 

Műhelyiskola



Műhelyiskola
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Szakmai tartalom:
• mester-inas kapcsolat  (1-5 fő)
• a részszakma elsajátítása a gyakorlati képzés helyszínén történik, tanműhelyben

vagy munkahelyen 
• szakmai elmélet elsajátítása is a gyakorlatba integráltan történik
• közismereti tartalom szakmához kapcsolódóan
• részszakma megszerzése alapfokú végzettséget is tanúsít
• mentori támogatás
• képzési idő 6-24 hónap az egyén előrehaladásától függő tempóban
• átlagos képzési idő 9 hónap

Beiskolázás:
• általános iskolát végzettek
• átlépés a dobbantó programbók
• a képzés indítása nem tanévhez kötött 19%

12%

12%9%

8%

7%

5%

4%
4% 3%

Tanulók aránya a tíz legnépszerűbb részszakmában

Szakácssegéd Szobafestő

Bolti előkészítő Falazó kőműves

Pincérsegéd Fémipari gyártás előkészítő

Asztalosipari szerelő Háztartásvezető

Cukrászsegéd Segédgondozó



Műhelyiskolák a szakképzésben



Tudásmegosztó portál
• módszertani útmutatók
• mintaprojektek
• jó gyakorlatok megosztása
• hírek, események

Rugalmas tanulási utak képzéseinek támogatása



Az IKK mint vizsgaközpont



A szakképzés közösségi tere



Az IKK mint tájékoztatási és információs központ



Weboldal látogatottsága

2021. október 2022. október

Oldalmegtekintések 

száma 235 875 794 858

Felhasználók száma 77 257 93 428

Leglátogatottabb 

tartalmak

Esemény 

2021. október

Esemény 

2022. október

Szakmakártya megtekintés 23 725 42 466

KKK, PTT letöltés 24 812 32 249

OTR 6 348 12 760

GYIK 5 173 8 487



EDIR – Egységes Digitális Információs Rendszer

Felhasználók:

• szakképzési centrumok száma: 37

• intézmények száma : 335

Cél: 

a szakképzési centrumokhoz tartozó 

szakképző intézmények honlapjainak 

innovatív, felhasználóbarát átalakítása.

Egységes struktúra

→ összehasonlítható tartalom



Digitális szakmaajánló



A szakképzés közösségi tere



Kezünkben a digitális jövő

Köszönöm a figyelmet!

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

ikk.hu | iroda@ikk.hu


