
KÉRDÉSEK VÁLASZOK AZ SZAKMAJEGYZÉKES KÉPZÉSSEL KAPCSOLATBAN (MGYK) 

 

Ezek az információk az új szakmajegyzék alapján indított gyógyszertári asszisztens képzésben 

tanulókra vonatkoznak! 

 

A duális képzőhely a nyilvántartásba vételi kérelmét milyen formában tudja beadni? 

A nyilvántartásba vételi kérelmet a duális képzőhely írásban kezdeményezi (papíralapon – postai 

úton), melynek formanyomtatványa ezen a linken elérhető: 

https://www.mgyk.hu/admin/data/file/20210404/nyilvt_veteli_igenybejelentes_2021__mgyk.docx 

Amennyiben elektronikus úton kéri, a nyilvántartásba vételi kérelem, ezen linken elérhető: 

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,b68c94f3-7f18-49c2-89bc-4b69a73cb977 

 

A duális képzőhely nyilvántartásba vételéhez milyen minőségi feltételek szükségesek? 

Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vehető nyilvántartásba, amely minőségirányítási 

rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben 

meghatározott minőségi követelményeknek megfelel. [Szkt. 82. § (1) d] Ez lehet a 

 - Belső Minőségügyi Kézikönyv (MGYK) 

https://www.mgyk.hu/belso-minosegugyi-kezikonyv-iii-kiadas.html  vagy 

-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Szempontrendszer (Kamszer) 

https://tanuloszerzodes.hu/wp-content/uploads/2021/02/Kamarai-Minosegi-Szempontrendszer-

2021-4.pdf 

 

A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony keretében a szakmai vizsgát már a 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerint kell lebonyolítani? Tehát ez a lebonyolítási rend lesz 

érvényben a régi OKJ vizsga esetében is? 

 IGEN. Az Szkt. 125. § (5) bekezdése és az Szkr. 354. § (1) bekezdése alapján a 2020. május 31-ét 

megelőzően létesített tanulói jogviszony keretében szervezett szakmai vizsgát az új szakképzési 

törvény és végrehajtási rendeletében meghatározott rendelkezéseket szükséges alkalmazni. 

 

 

Az iskola részéről kijelölt értékelési és mérési feladatokat ellátó tagoknak milyen végzettséggel kell 

rendelkezniük?  

A Szkr. 272. §-a rendelkezik a vizsgabizottság összetételéről, mely alapján a vizsgabizottság mérési 

feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető 

szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. A vizsgabizottság tagjaként a vizsgán 

megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel kell rendelkeznie, ez vonatkozik 



a végzettségére is. A régi OKJ szerinti szakképesítések esetén az oktatók képesítési követelményeit a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a régi Szkt. (2011. évi 

CLXXXVII. törvény) és a korábbi szakképzési kerettantervek tartalmazzák. A hatályos szakmajegyzék 

szerinti szakmák esetén az elméleti oktatók képesítési követelményeit az Szkr. 134. § és a 

programtantervek, a gyakorlati képzésben résztvevő oktatókkal szembeni elvárásokat az Szkr. 134. § 

(3) és 242. §-a foglalja össze. 

 

A vizsgabizottsági tagok csak olyan személyek lehetnek, akik a tanulók, képzésben résztvevő 

személyek tanulmányaik alatt egyáltalán nem tanították őket, vagy csak az nem lehet, aki a vizsgára 

készíti fel őket? 

 A vizsgabizottság tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, 

vagy a vizsgázó hozzátartozója. A képzés teljes folyamatában cél a vizsgára való felkészítés, így az 

oktatóként a csoport felkészítésében részt vevők mindegyikére kiterjed a korlátozás. 

 

A duális képzőhelyen a tanulókkal, képzésben résztvevő személlyel foglalkozó gyógyszerészeknek 

szükséges-e kamarai gyakorlati oktatói képzésen részt venni? 

NEM. Tekintettel arra, hogy a jogszabály [Szkr. 242. § (2) (bb)] értelmében mentesül a kamarai oktatói 

vizsga alól, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

Abban az esetben, ha a gyakorlati képzésben résztvevő szakmai gyakorlatát nem tudja egy duális 

képzőhelyen lefolytatni, több képzőhely bevonása szükséges, milyen eljárást kell alkalmazni? 

A duális képzőhely magánjogi szerződésben tud megállapodni a teljesítési megbízottként bevont más 

intézményben végzendő teendőkről, gyakorlati képzési elemekről, felelősségről és feladat 

megosztásról, valamint ezek alapján a költségmegosztásról is. A költségmegosztásra épp e magánjogi 

szerződési jelleg miatt konkrét jogszabályi előírás nincs, az a felek konszenzusán alapul. Az ilyen 

megállapodásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) milyen tájékoztatást ad az új gyógyszertári 

asszisztens duális képzőhely nyilvántartásáról? 

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) részéről 2020. november 5-én tájékoztatást kaptunk a 

szakképzési feladatok közül Kamaránk által ellátandó feladatokról, miszerint az egészségügyi ágazat 

szinte teljes egésze tekintetében Kamaránk látja el a jogszabályban meghatározott feladatokat, de a 

gyógyszerellátási szakterület tekintetében az EMMI az Magyar Gyógyszerészi Kamarát kérte fel e 

feladatok ellátására. Ennek értelmében nem a MESZK hatáskörébe tartozik, a Magyar Gyógyszerészi 

Kamara illetékes szervezeteit javasoljuk felkeresni.”  - forrás: www.meszk.hu 

 

Régi szakképzési törvény szerint nyilvántartásba vett és érvényes határozattal rendelkező duális 

képzőhely köthet-e az új szakképzési törvény alapján szakképzési munkaszerződést? Szükséges-e az 

új határozat? 

 Igen, köthet, ha az adott telephely a nyilvántartásba bejegyzett, de csak abban az esetben, ha a 

bejegyzés tényén felül egyébként megfelel az Szkt. 82. § és az Szkr. 241-243. §- aiban foglalt 



feltételeknek. Ezt nem kell a kamarának előzetesen ellenőriznie, de ettől még e kötelezettség fennáll, 

ha ezen feltételeknek nem felel meg a duális képzőhely, s ez utóbb bizonyosságot nyer, az adott 

szervezet akár öt évre is eltiltható a duális képzőhelyi tevékenységtől (Szkr. 5. § (1) vagy 181. § alapján). 

Azaz a 2020. december 31-én már az (Iparkamara által vezetett) nyilvántartásba lévő képzők 2022. 

augusztus 31-ig fogadhatnak hallgatót. 

 

Új, még nyilvántartásba vétellel, érvényes határozattal (régi Szkt. szerint) nem rendelkező duális 

képző mikortól köthet az új szakképzési törvény alapján munkaszerződést a tanulóval? Milyen 

eljárás vonatkozik a munkaszerződések kötésére?  

A tanuló (képzésben részt vevő) szempontjából: Szakképzési munkaszerződés a tanulóval, illetve a 

képzésben részt vevő személlyel a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal, a szakirányú 

oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.  {Szkt. 83. § (2)} 

A duális képzőhely szempontjából: Az Szkt. 82.§ és az Szkr. 241-245. §-ai rendelkezéseinek 

megfelelően. 

Azaz onnantól lesz valamely gazdálkodó szervezet (vagy egyéni vállalkozó) duális képzőhely, ha 

megtörténik a nyilvántartásba vétele, azaz megjelenik a közhiteles nyilvántartásban. Ez adja a 

tanulónak is az információt, hogy egy adott gazdálkodó szervezet egyáltalán fogadhatja. Egy 

gyógyszertár / intézmény addig nem nevezhető duális képzőhelynek, amíg a nyilvántartásba vétel nem 

történt meg (addig legfeljebb kérelmező a státusza). Ha nincs érvényes határozat, szakképzési 

munkaszerződés nem köthető, ha mégis megkötik, érvénytelen és hatálytalan, tehát a bejegyző 

határozat napjától (e napon már igen) köthet szakképzési munkaszerződést. 

 

Budapest, 2021. április 29. 

 

 

*** 


