
 

Tájékoztató Tanulók, Szülők és Cégek számára a tanulószerződéses gyakorlatról 

Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06) 

5. évfolyam 

Az alábbi dokumentumban összeszedtünk minden olyan információt, ami a tanulói 

előszerződés, szerződés létrejöttében segíthet. A szakgimnaziumi gyakorlatot a 2019. december 31-

én hatályban lévő szakképzési törvény szabályozza. Az évközi gyakorlat, ellentétben az eddigi nyári 

gyakorlatokkal, tanulószerződés alapján végezhető. A tanulószerződés a tanuló és a cég között jön 

létre a kamara ellenjegyzésével, az iskola csak egy eredeti példányt fog kapni a kamarától, amely 

alapján a naplót vezetjük. Ezért kérjük azokat a tanulókat, akik szeretnének műanyagfeldolgozó 

technikusi szakma 5. évfolyamára beiratkozni vegyék fel a kapcsolatot az általuk preferált céggel, 

hogy előbb egy előszerződés, majd ez alapján a szerződés létrejöhessen. 

A tanulószerződés megköthető július 1 és augusztus 31 között, és előfeltétele az 5. évfolyamra a 

beiratkozás, ennek következtében a szakképző évfolyamos tanulói jogviszony. Ebből következik, 

hogy július 1. előtt tanuló szerződés nem köthető, mert tanulóink más tanulói jogviszonnyal 

rendelkeznek érettségi előtt. Aki korábban szeretne, gyakorlati helyre jelentkezni, az köthet tanuló 

előszerződést az adott céggel, ami alapján majd megkötik a tanulószerződést, amint beiratkozik 5. 

évfolyamra. A tanulói előszerződés előnyt jelent a beiratkozásnál.  

Szeptember 1-én az 5. évfolyamos tanulmányok nem kezdhetők meg tanulószerződés 

hiányában. 

A tanulószerződés megkötéséhez a munkahelynek szüksége van kamarai akkreditációra az 

adott szakmára (név és szakmaszám). Az akkreditálást a Kereskedelmi és Iparkamara végzi és tartja 

nyilván. Lekérdezhető a következő linken (be kell állítani a megyét és a szakma megnevezését): 

http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet  

Amennyiben a fogadó gyakorlati hely nem rendelkezik az adott szakmára akkreditációval, az 

eljárás megindításához szükséges formanyomtatványok, és egyéb információs források 

megtalálhatók a honlapunkon, az 5. éves szakmai gyakorlat felületen. 

 https://www.ipariszakkozep.hu/kezdolap . 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanulószerződéses tanácsadója: Stampf Eszter. 

5/13. évfolyamos tanulószerződés keretén belül végzett gyakorlatok heti óraszáma: 12x60 perc 

- azaz hetente 2x7 óra csütörtök és pénteki napokon, amelyből havonta egy pénteket a tanulók 

elméleti képzéssel töltenek az iskolában. 

Gyakorlat kezdete: 2020. 09. 01. 

Gyakorlat vége: 2021. 06. 30. 

http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet
https://www.ipariszakkozep.hu/kezdolap
https://www.ipariszakkozep.hu/kezdolap


 

A tanulót szabadság illeti meg (Sztv. 26-38§), amelyet kérjük, hogy a cégek a biztosítsanak a 

szünidökre, egyéb munkaszüneti napokra, és a vizsgaidőszakra. A tanév rendje rendelet megjelenése 

után ezeket az időpontokat a tanulószerződésben megjelölt kapcsolattartónak eljuttatjuk. A 

tanulószerződés megszűnik a tanuló sikeres vizsgájának utolsó napján, erről az időpontról 

értesítjük a szerződésben megjelölt kapcsolattartót. Sikertelen vizsga esetén a szerződés megszűnik 

a gyakorlat végével (2021. 06. 30). 

A tanulók nagykorúak, de lehetőség szerint kérjük, hogy max. 2 műszakban foglalkoztassák 

őket. 

A 1. számú melléklet a jogszabályi hátteret tartalmazza. A gyakorlatba eddig bekapcsolt 

cégekkel közösen egy megállapodást hoztunk létre, a közös munka érdekében, ezt a 2. számú 

melléklet tartalmazza. A megállapodás csak javaslat, ettől el lehet térni. 

A műanyagfeldolgozói üzemi gyakorlatra vonatkozó tananyagtartalmat 3. számú mellékletbe 

csatoltam. Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy a cégek profilálódtak, így tanulóink nem biztos, 

hogy a követelmény minden részletét meg tudják tapasztalni az adott cégnél, ezért a pénteki napok 

elméleti óráira igyekszünk gyárlátogatásokat szervezni. 

A tanulókat értékelni kell, amelyekből félévi és év végi jegy alakul ki. Szerencsés lenne, ha a 

kollégák a tanulók munkáját havi szinten értékelnék a tanulók felé, viszont az iskola csak a féléves 

és az év végi osztályzatokat kéri az érintett cégeknek kiküldött tájékoztató alapján. 

A kifizetni szükséges juttatásokat a 4. számú melléket tartalmazza. 40% gyakorlati képzés 

jellemezi a szóban forgó szakmát. A cég jogosult szakképzési hozzájárulás visszaigénylésére a tanuló 

után. Erről részletes információ a NAV oldalán található. 

A tananyaggal vagy bármilyen más szervezéssel kapcsolatosan megfogalmazott kérdéssel, 

kérem, forduljanak hozzám. Nyári szabadság ideje alatt szerdánként állok rendelkezésre telefonon 

és e-mailben egyaránt.  

Köszönettel, 

Sárdi Ildikó 

gyakorlati oktatásvezető 

VSZC Ipari Szakgimnáziuma 

8200 Veszprém, Iskola u. 4. 

Tel.: 20 – 2366929 

sardi.ildiko@ipariszakkozep.hu 

  



  

 1. számú melléklet 

Tanulói gyakorlat szabályozása 

A hatályban lévő szakképzési törvény átmeneti szabálya szerint: 

„A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói jogviszonyból 

fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető, illetve terhelő jogok és 

kötelességek teljesítése tekintetében - a 2019/2020. tanévben az Nkt. e törvény hatálybalépését 

megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyamán, 

illetve szakközépiskola előkészítő évfolyamán részt vevő tanuló kivételével - az Nkt., a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: régi Szkt.) és a szakképzési 

hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és más 

jogszabály e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni 

a) a tanuló tanulmányai befejezésére, 

b) a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre, 

c) a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint 

d) a tanuló juttatásaira.” 

 

Az előzőek szerinti szabályozás alapján felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tanulószerződés 

alapján tanulmányokat folytató tanulókkal kapcsolatosan kialakult gyakorlat nem változik! Az 

új szakképzési törvény 125. § (3) bekezdésében foglalt általános átmeneti szabály alapján mind 

a személyi jövedelemadó, mind a járulékok és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a 

jelenleg hatályos szabályokat kell alkalmazni a már fennálló jogviszonyokra (pl: 

tanulószerződés), az új szabályokat pedig először az újonnan elindított képzések vonatkozásában 

kell alkalmazni. 

 

Összefoglalva ez azt jelenti, hogy a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat 

folytató tanuló társadalombiztosítási státusza nem változik, azaz a tanulószerződésen alapuló 

biztosítási kötelezettsége továbbra is fennáll és a járulékfizetési kötelezettségének alapja 

továbbra is a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjazás összege, továbbá a 

jövedelmet juttató kifizetőt a tanulószerződés alapján kifizetett díjazással összefüggésben 

továbbra is terheli a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség. Megjegyezzük továbbá, 

hogy a tanulót megillető juttatások vonatkozásában az Szja tv. 2019. december 31-én hatályos 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 



  

 1. számú melléklet 

A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) 2019. december 31-ig hatályos 

A tanítási év során az őszi, téli és tavaszi szünet kiadásának rendjét az Szt. 26.§-a és a 38.§-

a szabályozza. 

26. § (3) ….... Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. 

38. § (2) A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti 

napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre 

csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola 

hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett – lehetőleg a következő gyakorlati 

képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani. 

66. §. (2) A gyakorlati képzésben részt vevő tanuló a tanulmányokat befejező komplex szakmai 

vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljából, a gyakorlati képzést szervező vagy folytató 

szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati képzésen vehet részt. A gyakorlati 

képzésben részt vevő tanulót ebben az esetben is, egy alkalommal legalább tíz nap egyéni 

felkészülési idő illeti meg. Az egyéni felkészülési időt közvetlenül a komplex szakmai vizsga 

előtt, az e bekezdés szerinti gyakorlati képzés idejének terhére, összefüggően kell kiadni. 

A tanuló napi munkavégzése: 

37. § (1) *  Kiskorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló 

esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.  

A napi gyakorlati képzési időt arányosan csökkenteni kell, ha a gyakorlati képzés rendszeresen 

olyan területen (munkahelyen) történik, ahol a gyakorlati képzést folytató szervezettel 

munkaviszonyban álló munkavállalókat is rövidebb munkaidőben foglalkoztatják.  

*  Kiskorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni. 

A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés 

megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.  

A tanuló a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre nem vehető igénybe. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV#lbj137id552e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV#lbj137id552e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV#lbj137id552e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV#lbj137id552e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV#lbj138id552e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV#lbj138id552e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV#lbj138id552e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV#lbj138id552e


  

 2. számú melléklet 

Gyakorlati helyek által vállalt feltételek  

Biztosítják: 

1. szükséges orvosi vizsgálatok elvégzését. 

2. tanulói felelőségbiztosítás kötése 

3. baleset és munkavédelmi tájékoztatót. 

4. a szükséges munkaruhát és tisztálkodási szereket. 

5. a tananyag elsajátításához szükséges termelési környezetet, és a tanulók munkájának 

irányítását egy kijelölt a gyakorlatért felelős személyen keresztül. A gyakorlatért felelős 

személy minősíti a tanulók gyakorlatát egy évben kétszer, félévkor és év végén. 

6. tanulókról jelenléti ívet vezetnek, és azt határidőig az iskola felé továbbítják. 

7. a tanulók által, a szakmai vizsga részeként készítendő záródolgozat témáját. Irányítják, 

ellenőrzik a tanulók e munkáját. Majd a dolgozat leadása után véleményezik azt, és 

osztályzatot javasolnak. 

8. a tanulók törvény által előírt havi juttatását a II. félévben tanulmányi eredményeik 

függvényében növekedik a következők szerint: 

 

tanulmányi átlag  emelés  

< 3,0  nincs emelés  

3,1 – 3,5  5%  

3,6 – 4,0  7%  

4,1 – 4,5  10%  

4,6 – 5,0  20%  

 

9. min. 4 000 Ft/hó étkezési hozzájárulást. 

Megjegyzés: 

A tanulói bérlet kedvezményesebb, mint a dolgozói, mert az csak az ár 10%-ba kerül, ezért 

a tanuló kérésére az igazolást az iskola biztosítja. 



 

3. számú melléklet 

 

Műanyagfeldolgozói üzemi gyakorlat tananyagtartalma 

 

A műanyagfeldolgozói üzemi gyakorlat három tantárgy együttes óraszámára épül. Az 

óraszámok tömbösíthetők. 

Tantárgy megnevezése Kötelező óraszáma 

Hőre keményedő műanyagok gyakorlat tantárgy 2 óra/hét 

Hegesztési technológiák gyakorlat tantárgy 1 óra/hét 

Üzemi gyakorlat tantárgy 9 óra/hét 

 

Hőre keményedő műanyagok gyakorlat tantárgy (2 óra/hét) 

 

A tantárgy tanításának célja: A tanuló sajátítsa el a hőre keményedő műanyag-feldolgozó 

gépek, berendezések, szerszámok kezelését, használatát. A segédanyagok, adalékanyagok 

helyes alkalmazását sajtolás során. Sajtolt és fröccs-sajtolt termékek előállítása, 

termékvizsgálatuk. 

 

Témakörök 

Gyártástechnológia gyakorlata 

Gyártásismeret: hőre keményedő műanyag-feldolgozások 

Előkészítési eljárások 

Kézi szállítás 

Automatikus szállítás 

Adagoló berendezések, szerkezetük és működésük 

Pneumatikus szállításKeverés feladata 

Diszperzív keverés 

Disztributív keverés 

Porkeverés 

Ömledék keverés 

Szabadesés elvén működő szárazkeverők 

Hordós keverő, lapátos keverő, nagysebességű örvénykeverő 

Szakaszos ömledék keverők (belső keverő, hengerszék), szerkezetük és működésük 

Folyamatos ömledék keverők (egycsigás extruder, kétcsigás extruder), szerkezetük és 

működésük 

Rotorok, szerkezetük és működésükKeverők nyomatékgörbéje 

Keverősorok 

Hengerszékes keverősor 

Extruderes keverősor 

Granulálás, aprítás ömledékből 

Granulálás, aprítás szilárd anyagból 

Granuláló sor, szerkezete és működése 

Granulálás lépései 

Szárítás 

SMC, BMC, kézi szórás, nyitott technológia, pultrúzió, száltekercselés, centrifugál öntés 

folyamata. 

Fröccsöntés gyakorlati folyamata 



 

3. számú melléklet 

 

Fröccsöntés minőségét befolyásoló tényezők 

Fröccsöntés reprodukálhatóságát befolyásoló tényezők 

Fröccsöntés megbízhatóságát befolyásoló tényezők 

A fröccsgép részei 

Szerszámmozgató egység jellemzése 

Szerszám jellemzése 

Fröccsegység jellemzése 

Gépváz szerepe 

Meghajtás szerepe 

Vezérlés szerepe, fajtái 

A fröccsciklus szerepe, jellemzése, lépései 

Hűtési idő és hőmérséklet szerepe a fröccsöntésnél 

Fröccsöntési paraméterek mérése 

Technológiai módosítások elvégzése fröccsöntő gépen 
Sajtolás, fröccs-sajtolás folyamata 

Segédanyagok kezelése 

Befejező műveletek 

Műgyanták kezelése és felhasználása 

Laminálási technológiák 

Üvegszálas erősítő anyagok 

Környezet-és munkavédelem 

 

Gépek és szerszámok kezelése 

Hőre keményedő feldolgozógépek kezelése 

Hőre keményedő fröccsszerszámok kezelése 

Gépkezelési, szerelési technikák 

Gépek, szerszámok működtetése 

és karbantartása (nehéz szerszámok, anyagmozgató berendezések) 

Munkavédelmi előírások 

 

Hegesztési technológiák gyakorlat tantárgy (1 óra/hét) 

 

A tantárgy tanításának célja: Az anyag tulajdonságainak és a célnak megfelelő eljárás 

kiválasztása, elvégzése a minőségi előírások, a környezet-és balesetvédelmi szabályok 

betartásával. Mintatestek vizsgálatai. 

 

Témakörök 

A hegesztés folyamata 

Különböző hegesztési eljárások gyakorlati megvalósítása 

A munkadarab rajz és a WPS lapok alapján hegesztéshez szükséges eszközök, munka 

környezete előkészítése 

Munkadarabok méretre szabása 

Munkadarabok előkészítése hegesztésre 

A hegesztési folyamat végrehajtása 

A hegesztett kötések önellenőrzése, azonosító jelölése 

Lézeres hegesztés 

Háromdimenziós hegesztés 



 

3. számú melléklet 

 

A varrat ellenőrzése, jelölése 

Mintatestek vizsgálatai 

Hibák okai 

 

Hegesztő berendezések üzemeltetése 

Hegesztéshez alkalmazott eszközök telepítése 

Hegesztő berendezés beüzemeltetése 

Hőimpulzusos hegesztő készülék felépítése, működése, karbantartása 

Fűtőelemes tompahegesztés felépítése, működése, karbantartása 

Fűtőékes hegesztő felépítése, működése, karbantartása 

Forrógázas hegesztő készülék felépítése, működése, karbantartása 

Nagyfrekvenciás hegesztő készülék felépítése, működése, karbantartása 

Ultrahangos hegesztő készülék felépítése, működése, karbantartása 

Rotációs dörzshegesztő készülék felépítése, működése, karbantartása 
Vibrációs (súrlódási) hegesztő készülék felépítése, működése, karbantartása 

Lézeres hegesztés berendezései 

A legfontosabb biztonságtechnikai előírások 

A hibák kiszűrése 

 

Üzemi gyakorlat tantárgy (9 óra/hét) 

 

A tantárgy tanításának célja: A tanuló legyen képes a műanyag-feldolgozási technológiák 

elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, a műanyag előállító gépek (pl. fröccsöntő gép, 

kalandersor, extruder, sajtológép), berendezések kiválasztására, a megfelelő paraméterek 

beállítására, a gyártási folyamat felügyeletére, új technológia kidolgozására a biztonsági és 

minőségbiztosítási előírások betartásával. 

 

Témakörök 

Műanyaggyártás 

Fröccsöntés a gyakorlatban 

Extrudálás a gyakorlatban 

Kalanderezés a gyakorlatban 

Sajtolás a gyakorlatban 

Új technológia kidolgozása 

Gépek beállítása, beüzemelése 

Gépek, szerszámok kezelése, karbantartása 

Anyagmozgató berendezések használata 

Munkabiztonság 

Minőségbiztosítási feladatok 

 



 

4. számú melléklet 

 

Juttatás a 

2011. évi CLXXXVII. törvény 63. § (2) bekezdése szerint: 

Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege 

annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján 

vesz részt szakképzésben, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben 

meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati képzési 

idő eléri 

a) a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a 

továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese, 

b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese, 

c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese, 

d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka, 

e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese, 

f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese, 

g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese. 

 

 

E szakma esetében 2020-as évben 21 735 Ft/ hó. 


