
TÁJÉKOZTATÓ A   

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS   

FELNŐTTOKTATÁSRÓL  

  

Iskolánkban több mint 60 éves múltra tekint vissza a gépész technikusi képzés, így tárgyi és 

humán erőforrásaink országos elismerésnek örvendenek.  

A szakmai képzés sikeres elvégzése technikusi szakmai vizsga letételére ad lehetőséget, amely 

érettségire épülő középszintű végzettség. Így a beiratkozás feltétele az érettségi végzettség.  

Az oktatás iskolarendszerben történik, de felnőttképzési szerződés alapján, amely 

lehetőséget biztosít előzetes szakirányú képzés beszámítására (pl. megszakított egyetemi 

tanulmányok, más gépész ágazati végzettség). A képzés ingyenes, államilag támogatott, és 

csak iskolarendszerben végezhető el.  

  

A szakmai oktatás óraszáma: 940 tanítási óra  

A szakmai oktatás megkezdésének időpontja: 2022. 03. 08.  

A szakmai oktatás befejezésének tervezett időpontja: 2023. 04. 30.  

  

A tanítási órák kedden és csütörtökön 16-20 óra között, illetve szombaton 08-16 óra 

között kerülnek megszervezésre a következő ütemezéssel:  

  

 

 

A szakmai oktatás helyszíne:14 Veszprémi SzC Ipari Technikum, 8200 Veszprém, Iskola 

u. 4.  

A könnyebben elsajátítható, gyakorlati munkát nem igénylő tananyagrészek digitálisan 

kerülnek feldolgozásra.  

A szakmai oktatásba bevonható duális képzőpartner. Ez elsősorban a szakképzési szorgalmi 

időszakban és a nyári gyakorlat ideje alatt valósítható meg. A duális partnernél végzett 

tanulmányok szakképzési munkaszerződés vagy módosított munkaszerződés (saját dolgozó 

esetében) keretén belül teljesíthetők.  

  

Ha a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre JOGOSULT 

igazolt és igazolatlan hiányzásai együttesen nem haladhatják meg a képzési idő 20 %-t.  

  

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 

leírása: Műszaki rajz alapján, megtervezi az adott alkatrész forgácsolással, vagy forgácsnélküli 

alakítással való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és 



technológiai paramétereket. Technológiai tervezéshez használja a szükséges műszaki 

táblázatokat és CAD/CAM szoftvert használ. Kézi és hagyományos gépi megmunkálással 

munkadarabot állít elő. CNC vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz és azt követően alkatrészt 

gyárt. Egyszerűbb alkatrészek gyártására CNC programot ír és tesztel. Méreteket ellenőriz, azt 

mérési jegyzőkönyvben dokumentálja. Hiba esetén korrekciózásokat hajt végre. Gépek, 

műszaki rendszerek, pneumatikus és hidraulikus egységek üzemeltetését felügyeli, beállításukat 

és karbantartásukat elvégzi, szükség esetén intézkedik a javításról. PLC vezérlőfelületet kezel. 

Robotot üzemeltet, működését felügyeli. Gyártás- és javítástechnikai, valamint gépi adatokat 

felvételez, értékel. Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat.  

  

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám:  

  
  

Jelentkezni lehet az alábbi oldalon található linken: https://www.veszpremszc.hu/veszpremi-

kepzeseink/  

  

  

Bármilyen más kérdés esetén érdeklődni lehet:  

  

Sárdi Ildikó  

szakmai igazgatóhelyettes  

  

sardi.ildiko@ipariszakkozep.hu  

+36-20-2366929 telefonszámon keddi és szerdai napokon.  
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