
 

Tájékoztató Tanulók, Szülők és Cégek számára a tanulószerződéses gyakorlatról 

Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 2021/2022 tanév 

5. évfolyam 

Tisztelt Éríntettek! 

Az utóbbi napokban történt változások miatt a 21/22 tanévben a gépgyártástechnológiai 

technikusok számára is lehetőség nyílik kimenni és kint végezni az évközi gyakorlatot.  

Az alábbi dokumentumban összeszedtünk minden olyan információt, ami a tanulói 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 beiratkoztak a gépgyártástechnológiai technikusi 

szakma 5. évfolyamára vegyék fel a kapcsolatot az általuk preferált céggel, ahol évközi gyakorlatukat 

szeretnék tölteni, hogy a szerződés létrejöhessen. 

Tekintettel, arra a tényre, hogy ez az intézkedés most vált nyilvánossá, a tanulói 

szerződések megkötésében az iskola folyamatos segítséget nyújt, és a határidőt is kitoljuk 

szeptember közepére. 

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 gyakorlatihely nem rendelkezik az adott szakmára akkreditációval, az 

eljárás megindításához szükséges formanyomtatványok, és egyéb információs források 

megtalálhatók a kamara honlapján. https://veszpremikamara.hu/tanuloszerzodes  

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanulószerződéses tanácsadója: Stampf Eszter. 

5/13. évfolyamos tanulószerződés keretén belül végzett gyakorlatok heti óraszáma: 8x60 perc - azaz 

hetente 1x8 óra csütörtöki napokon.  

Gyakorlat kezdete: 2021. 09. 01. 

Gyakorlat vége: 2022. 06. 30. 

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

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


 

értesítjük a szerződésben megjelölt kapcsolattartót. Sikertelen vizsga esetén a szerződés 

megszűnik a gyakorlat végével (2022. 06. 30). 

Mivel a tanulók péntek reggel iskolai tanórákon vesznek részt, hogy meglegyen a jogszabály 

által előírt pihenőidő, kérjük, csak I. 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 gépgyártástechnológiai üzemi gyakorlatra vonatkozó tananyagtartalmat 3. számú 

mellékletben 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 az 

iskolán belül is folyik gyakorlati oktatás, amely segíti a vizsgára való felkészülést. A tantárgyak 

óraszámait kötelező betartani, míg a témakörök óraszámai ajánlások. 

A tanulókat értékelni kell, amelyekből félévi és év végi osztályzat 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. 50% gyakorlati képzés 

jellemezi a szóban forgó szakmát. Az átmeneti időszakban, hogyan változik a cégek lehetősége a 

visszaigénylésére a tanuló után, kérem, informálódjanak a kamarától vagy a NAV honlapján. 

A tananyaggal vagy bármilyen más szervezéssel kapcsolatosan megfogalmazott kérdéssel, 

kérem, forduljanak hozzám. 

Veszprém, 2021. 08. 17 

Köszönettel, 

Sárdi Ildikó 

szakmai igazgatóhelyettes 

VSZC Ipari Technikum 

8200 Veszprém, Iskola u. 4. 

Tel.: 20 – 2366929 

sardi.ildiko@ipariszakkozep.hu  
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 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 törvény által előírt havi juttatását a II. félévben tanulmányi eredményeik 

függvényében növekedik a következők szerint: 

 

tanulmányi átlag  emelés  

< 3,0  1%  

3,1 – 3,5  5%  

3,6 – 4,0  7%  

4,1 – 4,5  10%  

4,6 – 5,0  20%  

 

8. 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 

*ajánlott óraszám 

Gépgyártástechnológiai üzemi gyakorlat tananyagtartalma 

 

A gépgyártástechnológiai üzemi gyakorlat három tantárgy együttes óraszámára épül: 

Tantárgy megnevezése Kötelező óraszáma 

Forgácsolás gyakorlat 3 óra/hét 

Gyártástervezés gyakorlat 2 óra/hét 

Karbantartás gyakorlat 3 óra/hét 

 

Forgácsolás gyakorlat tantárgy (3 óra/hét) 

 

A tantárgy tanításának célja: A forgácsolás elméletének ismeretében a gyakorlati 

felhasználási megoldások megismerése, használata, begyakorlása. 

 

Témakörök: 

 

Forgácsolás hagyományos szerszámgépeken (2 óra/hét) 

Szerszám és gép kiválasztása.  

Az élettartamot befolyásoló tényezők.  

Forgácsoló alapeljárások művelettervezése.  

Az esztergálás gyakorlata, technológiája.  

A gyalulás, vésés gyakorlata technológiája.  

A fúrás, furatmegmunkálás gyakorlata technológiája.  

A marás gyakorlata, technológiája. 

A köszörülés gyakorlata, technológiája. 

Az esztergálás, gyalulás–vésés, fúrás–furatmegmunkálás, marás forgácsolási adatai,  

szerszámai, kiválasztásuk szempontjai.  

Lemezmegmunkálások 

 

 

CNC programozás és gyártás (1 óra/hét) 

Egyszerű CNC programok készítése.  

Kontúrleírások.  

Ciklusok, nullponteltolások.  

Szimulációs szoftver, vezérlés-szimulátor.  

Szerszámbemérés, korrekciós adatok meghatározása.  

Méretmegadási módok: abszolút, növekményes (inkrementális).  

A CNC-gépek koordináta-rendszerei.  

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás.  

Szerszámkorrekció.  

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél.  

A DIN 66025 utasításkészlete – programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M – 

speciális karakterek: %; (; ); / – útfeltételek (előkészítő funkciók): G  

– útinformációk: (előjel) X; Y; Z – interpolációs paraméterek: I; J; K – technológiai 

utasítások: F; S; T  

A CNC-gépek koordináta-rendszerei.  



 

3. számú melléklet 

*ajánlott óraszám 

CNC-gép felépítése, működése, részegységei.  

A CNC-gépek jellegzetes pontjai: nullpontfelvétel, nullponteltolás.  

Szerszámkorrekció.  

Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél.  

A DIN 66025 utasításkészlete: – programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M – 

speciális karakterek: %; (; ); / – útfeltételek (előkészítő funkciók): G – útinformációk: 

(előjel) X; Y; Z – interpolációs paraméterek: I; J; K – technológiai utasítások: F; S; T  

A mondatfelépítés szabályai.  

CNC technológiai dokumentációk (programlap, szerszámlista, munkaterv), kitöltésük 

módja.  

Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása: fúrás, furatmegmunkálás, 

esztergálás.  

Ciklusok (nagyoló ciklus), menetvágó ciklus, beszúrás programozása, simító esztergálás.  

A vezérlés felépítése, működése: – a vezérlés főbb részei – a vezérlő kezelése – a vezérlő 

üzenetei.  

CNC-szerszámgép kezelési műveletei.  

A szerszámgép üzembe helyezése.  

Az üzemmódok jellemzői és alkalmazása.  

Biztonságtechnikai tudnivalók.  

Gyártás CNC gépen. 

 

Gyártástervezés gyakorlat tantárgy (2 óra/hét) 

 

A tantárgy tanításának célja: A szakmai alapozó tantárgyakban megszerzett ismereteket 

kibővítse, valamint tegye jártassá a tanulókat gépipari tervezések hagyományos és 

számítógéppel segített megvalósításában. 

 

Témakörök: 

 

Gyártástervezés (2 óra/hét) 

Technológiai tervezés adott munkadarab elkészítéséhez.  

Az alkatrészek elemzése gyárthatósági szempontból.  

A technológiai folyamat műveleti sorrendje.  

A szükséges ráhagyások, hozzáadások számítása.  

Méretek és tűrések meghatározása.  

Bázisválasztás.  

A szerszámválasztás szabványok felhasználásával.  

A munkadarab-készülék-gép-szerszám-rendszer elemzése.  

Technológiai paraméterek számítása, kiválasztása.  

Jellegzetes szerelési eljárások technológiája.  

Szerelési dokumentáció összeállítása 

 

 

Karbantartás gyakorlat tantárgy (3 óra/hét) 



 

3. számú melléklet 

*ajánlott óraszám 

A tantárgy tanításának célja: Az elméleti ismereteket felhasználva a tanulók képesek legyenek 

a megfelelő karbantartási, szerelési feladatok elvégzésére. 

 

 

Témakörök: 

 

Karbantartás gyakorlat (2 óra/hét) 

Szerszámgép átvételi előírásainak alkalmazása.  

A gépkönyv, a kezelési utasítások használata a gépek, berendezések telepítésekor,  

átvételekor.  

A gépek, berendezések alapozásának, elhelyezésének gépkönyv szerinti kialakítása.  

A gépek, berendezések szükségszerű rezgéscsillapításának megvalósítása.  

Az automatizált berendezések kezelése. A pneumatikus és hidraulikus rendszerek 

kialakítása, ellenőrzése  

Szerszámgép átvételi előírásai.  

A karbantartásnál alkalmazott részfeladatok (szerelés, alkatrészek gyártása, 

felületvédelem)  

végzése.  

Módszeres hibakeresés, hibafelvételi dokumentáció.  

A szerelés gépei, szerszámai.  

Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása.  

Biztonságtechnikai követelmények alkalmazása szereléskor.  

A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, értékelése, dokumentálása.  

A szerszámgépek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, készülékek, műszerek és  

anyagok kiválasztása, használata.  

Automatizált berendezések karbantartása a gépkönyv alapján.  

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek ellenőrzése, hibafeltárása, javítása.   

 

 

Irányítástechnika gyakorlat (1 óra/hét) 

Az irányítási folyamat jellemzése a gépészeti szakterületen.  

Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések kialakítása.  

Pneumatikus alapvezérlések megvalósítása.  

Az alkalmazott pneumatikus elemek jellemzése.  

A hidraulikus vezérlési rendszer megvalósítása.  

A hidraulikus rendszer elemei.  

A villamos vezérlések gyakorlati kialakítása, jellemzése.  

Villamos gépek vezérlése.  

A programvezérlés elve.  

Szabadon programozható vezérlők gyakorlati alkalmazása.  



 

3. számú melléklet 

*ajánlott óraszám 

A szabályozási kör és részeinek gyakorlati megvalósítása.  

Szabályozók kiválasztása, alkalmazása.  

Vezérlési, szabályozási feladatok megoldása programozható berendezésekkel. 

 



 

4. számú melléklet 

 

Juttatás 

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 2021-es évben 25 110 Ft/ hó. 


