
 

Tájékoztató Tanulók, Szülők és Cégek számára a tanulószerződéses gyakorlatról 

Mechtronikai technikus (54 523 04) 2021/2022 tanév 

5. évfolyam 

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 szeretnének mechatronikai technikusi szakma 5. 

évfolyamára beiratkozni vegyék fel a kapcsolatot az általuk preferált céggel ahol évközi 

gyakorlatukat szeretnék tölteni, hogy 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. Az érettségi bizonyítványok kiosztásával egyidőben lehetőség lesz 

beiratkozni az 5. évfolyamra, a tanulószerződést pedig legkésőbb augusztus 04-ig meg kell kötni. 

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: 14x60 perc - azaz 

hetente 2x7 óra hétfő és keddi 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 szerdán 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 mechatronikai 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 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 júliusig naponta, munkaidőben, nyári szabadság ideje alatt szerdánként 

állok rendelkezésre telefonon és e-mailben egyaránt. 

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 

Mechatornikai üzemi gyakorlat tananyagtartalma 

 

A mechatronikai üzemi gyakorlat két tantárgy együttes óraszámára épül: 

Tantárgy megnevezése Kötelező óraszáma 

Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlat tantárgy 10 óra/hét 

Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat tantárgy 4 óra/hét 

 

Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlat tantárgy (10 óra/hét) 

 

A tantárgy tanításának célja: Megismertetni és begyakoroltatni a mechatronikai elemek 

szerelését, üzemeltetését és karbantartását. Olyan gyakorlottsági szint elérése a cél, amely 

képessé tesz az ipari gyártórendszerek, gépek üzemeltetésére, ezek újabb verzióinak leírás 

alapján történő megismerésére és az ismeretek továbbadására. El kell sajátíttatni a 

munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat. 

Hibrid hajtások összeépítése. A mechatronikai technikus a mechatronikai berendezések 

javítását végzi, munkarendet tervez és irányít. Mechatronikai elemeket össze-és szétszerel, 

részrendszereket előállít, gépeket és rendszerek alkotórészeit összeépít. Elektromos, 

pneumatikus és hidraulikus irányításokat épít fel és tesztel. Mechatronikai rendszereket, 

gépeket programoz, dokumentáció alapján programozási feladatot végez. Ipari 

gyártórendszereket, gépeket, mechatronikai rendszereket üzemeltet és karbantart. 

 

Témakörök: 

Pneumatika, hidraulika gyakorlat (2,5 óra/hét*) 

Mechatronikai berendezések szerelése 

Mechatronikai berendezések pneumatikai, elektropneumatikai elemeinek szerelése 

Vázszerkezetek, állványok szerelése 

Szeleptömbök és szelepszigetek szerelése 

Szelepek , záróelemek szerelése 

Pneumatikus és elektronikus aktuátorok szerelése 

Szenzorok szerelése és beállítása 

Kezelőelemek, busz csatlakozók, PLC szerelése és kábelezése 

Pneumatikus csővezetékek szerelése 

PLC programok telepítése, módosítása 

Mechatronikai berendezések installálása 

Mechatronikai berendezések élesztése 

Mechatronikai berendezések tesztelése 

Hibakeresés mechatronikai berendezésekben 

Mérések pneumatikus kapcsolásokban 

Hidraulikus és elektrohidraulikus berendezések szerelése 

Hidraulikus tápegységek szerelése 

Hidraulikus szivattyúk szerelése 

Hidraulikus hengerek szerelése 

Hidromotorok szerelése 

Elektrohidraulikus szelepek és záróelemek szerelése 

Hidraulika vezetékek szerelése 

Hibakeresés hidraulikus berendezésekben 



 

3. számú melléklet 

*ajánlott óraszám 

Mérések hidraulikus berendezésekben 

 

Szerelés gyakorlat (5,5 óra/hét*) 

Gépészeti kötések létesítése 

Csavarkötések szerelése 

Ékek, reteszek csapok és illesztőszegek szerelése 

Motor hajtómű kapcsolatok szerelése 

Hajtóművek és hajtások szerelése és beállítása 

Csapágybeépítések szerelése 

Tömítések szerelése 

Merev és rugalmas tengelykapcsolók szerelése és beállítása 

Fékek alapvető fajtái és szerelésük, beállításuk 

Fogaskerekes hajtóművek szerelése 

Csigakerekes hajtóművek szerelése 

Munkadarab befogó, adagoló, továbbító szerkezetek 

Egyetemes munkadarab befogó készülékek, tokmányok, gépsatuk, szorítópatronok 

szerelése 

Egyedi munkadarab befogó készülékek szerelése, szabványos készülékelemek használata 

Munkadarab befogó és továbbító paletták elemei 

Alkatrész adagoló berendezések 

Szalagos, konvejoros, palettás munkadarab továbbítás alapvető gépegységei 

Továbbító szalagok fajtái, szerelésük 

Szerszámbefogó egységek szerelése 

Késtartók, gyorsváltó késtartók 

Szerszámgép főtengelyek csatlakozó elemei 

Sszabványos Morse kúpok, SK kúpok 

Marótengelyek szerelése 

Képlékeny alakító gépek csatlakozó elemei 

Szerszám felsőrész csatlakoztatása a képlékeny alakítógéphez 

Szerszám alsórész csatlakoztatása a gépasztalhoz 

Vezetőlapos, vezetőoszlopos szerszámok csatlakoztatása 

Szerszámok tisztítása, karbantartása 

Szerszámok kenése 

Lineáris hajtások szerelése és beállítása 

Lineáris vezetékek fajtái 

Csúszó vezetékek, hidrosztatikus vezetékek 

Gördülő vezetékek 

Mágneses vezetékek 

Gördülő vezetékek fajtái , profilsín vezetékek, golyóshüvelyes vezetékek 

Golyós sínes vezeték, lineáris kocsi felépítése, kenése, karbantartása 

Előfeszítési és pontossági osztályok 

Beépítési tűrések 

Profilsínek rögzítési módjai 

Vezetékek beépítési módjai 

Golyós és görgős vezetékek, gördülő papucsok beépítési, beállítási sorrendje 

Futógörgős vezetékek szerelése és beállítása, előfeszítés beállítása 

Golyóshüvelyes vezeték főbb elemei 



 

3. számú melléklet 

*ajánlott óraszám 

Golyóshüvelyes egység szerelése és pontossága 

Golyósorsós hajtások alapvető tulajdonságai 

Bolygógörgős hajtások 

Golyósorsós egység alapelemei, csapágyazása 

Golyós anya felépítése, kenése, karbantartása 

Golyós orsók előfeszítése 

Golyós orsó beszerelése 

Komplett lineáris egység; lineáris vezeték és golyós orsós hajtás szerelési sorrendje 

Szervomotorral hajtott komplett lineáris egységek szerelése és karbantartása 

 

Karbantartás gyakorlat (2 óra/hét*) 

Kenőanyagok feladata 

Viszkozitás fogalma, mérése 

Viszkozitás és üzemi hőmérséklet 

Konzisztencia fogalma, mérése 

Kenőanyagok kiválasztása 

Olajkenés 

Zsírkenés, konzisztens kenőanyagok 

Gépzsírok tulajdonságai 

Szilárd kenőanyagok 

Szilikon kenőanyagok 

Kenőzsír adagolás és kenőeszközök 

Kézi kenőeszközök 

Automata kenőrendszerek 

Nagynyomású zsírkenő berendezések 

Olajkenési módszerek és eszközök 

Üzemzavar fogalma 

Váratlan meghibásodások javítása 

Hibajelenségek felismerése 

Hibakeresési módszerek alkalmazása 

TPM karbantartási utasítások tartalma 

TPM karbantartási eszközök alkalmazása 

TPM karbantartás irányítása 

 

 

Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat tantárgy (4 óra/hét) 

 

A tantárgy tanításának célja: Iparigyártórendszerek, gépek üzemeltetése, ezek újabb verzióinak 

leírás alapján történő megismerése. PLC-vel, elektro-pneumatikával, elektro-hidraulikával 

működtetett gyártósorok, kezelése, karbantartása, javítása. Széles látókör kialakítása, ahol az 

elektronikai ismeretek mechanikával és informatikával vannak gyakran ötvözve. Értelmezni és 

alkalmazni az (esetenként idegen nyelvű) üzemeltetési és szerviz dokumentációt. Elvégezni 

és/vagy irányítani az installálási, beüzemelési, próbaüzemi munkafeladatot. Szétszerelni a 

szerkezeti egységeket, kicserélni vagy kijavítani a hibás alkatrészeket, majd az összeszerelést 

követően kipróbálni, üzembe helyezni a mechatronikai berendezést. Megvizsgálni a gépet, 

feltárni és behatárolni a hiba helyét és kiterjedését, elvégezni a javítást, vagy intézkedni a hiba 
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elhárítására. Folytonosan üzemelő, kritikus folyamatokat vezérlő rendszerek esetén, felügyelni 

az ügyeleti naplók generálási folyamatát. 

Témakörök: 

 

Villamos hajtástechnika gyakorlat (1,8 óra/hét*) 

Műszaki tartalmakat értelmez. 

Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít. 

Dokumentáció alapján kiválasztja és összeszereli a villamos áramkört. 

Villamos kéziszerszámokat használ. 

Villamos méréseket végez. 

Villamos kiviteli terveket értelmez és használ (idegen nyelven). 

Villamos szerelést és erősáramú szerelést végez. 

Erősáramú hálózati csatlakozókat szerel. 

Különféle vezetékeket, árnyékolt és árnyékolatlan kábeleket előkészít. 

Teljesítményelektronikai alkatrészek működését méri és elemzi. 

Villamos motorok erősáramú-, jeladó-, és védelmi kábeleinek telepítését, csatlakoztatását 

védelmének beállítását végzi. 

Villamos motorokat üzemeltet és karbantart. 

Szinkron és aszinkrongépeket vizsgál, beköt, indít. 

Villamos motorok csillag-delta indítását végzi mágneskapcsolós vezérléssel. 

Villamos motorok forgásirány váltását végzi mágneskapcsolós vezérléssel. 

Elektromágneses zavarok elleni védelmet biztosít. 

Feszültségmentesítést végez. 

Ipari elektronikai vezérléseket, egyenáramú hajtásszabályzókat, frekvenciaváltós hajtásokat, 

szervóhajtásokat üzemeltet. 

Frekvenciaváltók és egyéb hajtások paramétereit beállítja, ellenőrzi. 

Frekvenciaváltós hajtásokat külső elemekkel és PLC-vel indít el. 

Felismeri, és dokumentáció alapján megszünteti a villamos készülékek, kezelőelemek, 

szenzorok, átalakítók, beavatkozó-és végrehajtó eszközök hibáit. 

Ellenőrzi, cseréli a hibás elektronikus alkatrészeket, hibafeltárást, javítást végez. 

 

Ipari automatika gyakorlat (1,3 óra/hét*) 

Műszaki tartalmakat értelmez. 

Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít. 

Dokumentáció alapján kiválasztja és összeszereli a villamos áramkört. 

Villamos kéziszerszámokat használ. 

Villamos méréseket végez. 

Elektronikai alkatrészek működését méri és elemzi (diódák, tranzisztorok). 

Villamos kiviteli terveket értelmez és használ (idegen nyelven). 

Az elektronikus áramköröket kialakít (NYÁK, alkatrészek beültetése). 

Áramköri elemeket adott beültetési és kapcsolási vázlat alapján (ellenállás, kondenzátor, stb.) 

beilleszti és beforrasztja az előre gyártott NYÁK lapra. 

Szenzorok működését, beépítését, csatlakozását teszteli, beállítja, ellenőrzi. 

Távadók, villamos jeladók működését, beépítését, kábelezését ellenőrzi. 

Villamos összeköttetések állapotát ellenőrzi. 

Ipari automatikában használt elemeket, alkatrészeket felismeri. 

Ipari automatikában használt elemek rajzjeleit felismeri a dokumentációkban. 
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Huzaloz, kábelez áramútterv alapján. 

Villamos alkatrészeket vizsgál, szerel. 

Felismeri, és dokumentáció alapján megszünteti a villamos készülékek, kezelőelemek, 

szenzorok, átalakítók, beavatkozó-és végrehajtó eszközök hibáit. 

Világítási alapáramköröket kialakít, lámpatesteket szerel, karbantart. 

Villamos vezérlőszekrényt szerel, szerelvényeket, szerelési technológiákat ismer. 

Szerelvényeket beépít, beszerel, beköt. 

Vezetékezést, sínezés, kábelcsatornákat alakít ki. 

Ellenőrzi a berendezés erősáramú-, vezérlő-, és jelkábeleinek védettségét, folytonosságát, a 

csatlakozók állapotát. 

Relés, mágneskapcsolós vezérléseket készít. 

Automatikai rendszereket dokumentáció alapján kiépít és működtet. 

Elektro-pneumatikus, hidraulikus irányításokat tesztel és üzemeltet. 

Elektro-pneumatikus mágnesszelepekkel és relékkel munkahenger vezérléseket készít el, 

dokumentál, ellenőriz. 

Villamos karbantartást végez. 

Mechatronikai berendezéseket éleszt, üzembe helyezése. 

A mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos-és optikai szenzoreszközök mérési 

eredményeit dokumentálja. 

Kompakt szabályozókészülékkel egyszerű szabályozási kört készít, hangol. 

Vészleállító áramkörök, kétkezes indítók, fényfüggönyök biztonsági áramköreit megépíti, 

beüzemeli, teszteli. 

A legfontosabb érintésvédelemi ellenőrzéseket és méréseket elvégzi. 

 

PLC technika gyakorlat (0,8 óra/ hét*) 

Logikai kapuk ismerete, kombinációs hálózat építése, tesztelése. 

Tranzisztoros meghajtó építése LED, relé meghajtás céljából. 

Optocsatolós áramkör készítése, mérése, tesztelése. 

A PLC-k, mikrokontrollerek funkcionális felépítése, működésük. 

Kompakt-és moduláris PLC-k, kiválasztásuk. 

A PLC-vel megvalósított vezérlések jellemzői, előnyei. PLC bemeneti jelei. 

A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk, bemeneti modulok. 

PLC kimeneti jelei. 

A végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk, kimeneti modulok. 

Dokumentáció használata, huzalozási rajz olvasása. 

A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez. 

Egyéb PLC modulok (analóg-, digitális). 

A relés logikai vezérlések áttekintése, helyettesítésük PLC-s vezérléssel.Időzítések. 

Számlálók. 

Flagek, regiszterek használata. 

Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása. 

Üzembe helyezés, dokumentálás. 

On-line diagnosztika (ellenőrzések, be/kimenetek befagyasztása). 

A PLC program végrehajtásának módjai, kezelőfelület elemei, üzemmódok. 

Operátorpanel illesztése, programozása. 

Gépek biztonság-technikája (Vészleállítás, kétkezes indítás, fényfüggöny) 

Frekvenciaváltó, egyenáramú motorvezérlő PLC-hez illesztése. 
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Kommunikáció más műszerekkel digitális vonalakon. 

Ipari buszrendszerek, PLC hálózatok, kommunikáció, ipari buszok, szelepszigetek, terepi 

eszközök, kihelyezett I/O-k, korszerű huzalozási módok. 

PLC-PLC kommunikáció megvalósítása, kommunikáció ipari buszon keresztül. 

A PLC programozása. 

Szimbolikus nevek használata, allokációs lista készítése. 

A PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosításuk. 

Relés logikai vezérlések, öntartások, időzítések megvalósítása PLC-vel, létradiagramos 

programozási nyelven. 

Logikai vezérlések, öntartások, élvezérlések megvalósítása létradiagramos programozási 

nyelven. 

Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven. 

Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, sorrendi 

folyamatábrás programozási nyelveken. 

Programok, programmodulok (multitaszk programozás). 

Pneumatikus-, relés (léptetőláncos) vezérlések megvalósítása PLC-vel, létradiagramos 

programozási nyelven (flages, regiszteres léptetés). 

Egyéb szöveges-és grafikus programozási nyelvek (utasításlistás, funkcióblokkos, sorrendi 

folyamatábrás), összehasonlításuk. 

Ipari buszrendszerek, HMI panelek, számlálók, kijelzők programozása. 

Mechatronikai berendezések élesztése, üzembe helyezése. 

Számítógépes mérésadat gyűjtési módjai. 

Ipari számítógépek alkalmazásának jellemzése. 
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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. 


