
 

Mechtronikai technikus  

Tájékoztató Tanulók, Szülők és Cégek számára a tanulószerződéses gyakorlattal 

kapcsolatosan  

Az alábbi dokumentumban összeszedtünk minden olyan információt, ami a tanulói szerződés 

létrejöttében segíthet. Ez a 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, hogy a szerződés létrejöhessen. 

A tanuló szerződés megkötésének határideje szeptember második hete. 

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus (54 523 04) 

5/13. évfolyamos tanulószerződés keretén belül végzett gyakorlat  

Tantárgy megnevezése: Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat 

Heti óraszáma: 4x60 perc - azaz tömbösítve kéthetente SZERDA 8 óra. Azt hogy 

páros vagy páratlan hét érintett a gyakorlatban a gyakorlat megkezdése előtt az 

iskolával egyeztetni szükséges. 

Gyakorlat kezdete: 2019. 09. 14. 

Gyakorlat vége: 2019. 04. 24  

Kivételt képez a szünidő, és egyéb munkaszüneti napok, amelyeket a tanév rendje rendelet 

megjelenése után pontosítunk, és a tanulószerződésben megjelölt kapcsolattartónak 

eljuttatjuk.  

A gyakorlat törvényi szabályozásáról az 1. számú mellékletben olvashat. A gyakorlat több 

műszakban is végezhető. 

Az intézmény köt minden tanulóra felelőségbiztosítást, amely a gyakorlati helyekre is 

érvényes. 

A gyakorlatba eddig bekapcsolt cégekkel közösen egy megállapodást hoztunk létre, a közös 

munka érdekében, ezt a 2. számú melléklet tartalmazza.  

A tantárgyra 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 tanulók osztályzatot is kell kapjanak, amelyekből félévi és év végi jegy kell kialakuljon. 

Szerencsés lenne, ha a tanulók munkáját havi osztályzatokkal értékelnék a kollégák a tanulók 

felé, viszont az iskola csak a féléves és az év végi osztályzatokat kéri az érintett cégeknek 

kiküldött részletes tájékoztató alapján.  

A tanulószerződés megkötéséhez a munkahelynek szüksége van kamarai akkreditációra az 

adott szakmára, amelyhez a formanyomtatványok, és egyéb információforrások megtalálhatók 

a honlapunkon az 5. éves gyakorlat ablakban. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamaránál tanulószerződéses tanácsadója Rábai Veronika. 

https://www.ipariszakkozep.hu/kezdolap  

A kifizetni szükséges juttatások és járulékainak mértékét a 4. számú melléket tartalmazza. 

50% gyakorlati képzés jellemzi a szóban forgó szakmát (sárgával kiemelt oszlop). 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. Szabadság ideje alatt szerdánként állok rendelkezésre telefonon 

és e-mailben egyaránt. 

Köszönettel,  

Sárdi Ildikó  

gyakorlati oktatásvezető  

  

VSZC Ipari Szakgimnázium  

8200 Veszprém, Iskola u. 4.  

Tel.: 20 – 2366929 

sardi.ildiko@ipariszakkozep.hu  

 

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


 

1. számú melléklet 

Tanulói gyakorlat szabályozása  

Jogszabály: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) 

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

Szakképzési törvény:  

37. § (1)
 * 

 Kiskorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló 

esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.  

(2) 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.  

(3) * 
 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.  

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

     

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


 

2. számú melléklet 

Gyakorlati helyek által vállalt feltételek 

Biztosítják:  

1. szükséges orvosi vizsgálatok elvégzését.  

2. baleset és munkavédelmi tájékoztatót.  

3. a szükséges munkaruhát és tisztálkodási szereket.  

4. 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.  

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

6. 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.  

7. 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%  

8. 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 

A tantárgy tanításának célja 

Ipari gyártórendszerek, 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 

elhárítására. Folytonosan üzemelő, kritikus folyamatokat vezérlő rendszerek esetén felügyelni 

az ügyeleti naplók generálási folyamatát. 

Témakörök 

Ipari elektronika gyakorlat 

Műszaki tartalmakat értelmez. 

Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít. 

Dokumentáció alapján kiválasztja és összeszereli a villamos áramkört. 

Villamos kéziszerszámok használata. 

Villamos méréseket végez. 

Villamos kiviteli terveket értelmez és használ (idegen nyelven). 

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

szenzorok, jelátalakítók, beavatkozó-és végrehajtó eszközök hibáit. 

Villamos szerelés és erősáramú szerelés. 

Világítási alapáramkörök kialakítása, lámpatestek szerelése, karbantartása, javítása. 

Tokozott elosztók szerelése, tokozatok, szerelvényeik, szerelési technológiák. 

Szerelvények beszerelése. 

Vezetékezés, sínezés kialakítása. 

Az elektronikus áramkörök kialakítása (nyák, alkatrészek beültetése, csatlakozók). 

Áramköri elemek adott beültetési és kapcsolási vázlat alapján történő (ellenállás, tekercs, 

kondenzátor, stb.) beillesztése és beforrasztása az előre gyártott nyáklapra. 

Erősáramú hálózati csatlakozók szerelése. 

Különféle vezetékek, szigetelt vezetékek előkészítése. 



 

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

védelmének beállítását végzi. 

Villamos motorok üzemeltetése és karbantartása. 

Szinkron és aszinkrongépek vizsgálatai, bekötése, indítása. 

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

csatlakozók állapotát. 

Elektromágneses zavarok elleni védelmet biztosít. 

Feszültségmentesítést végez. 

Ipari elektronikai vezérléseket, egyenáramú hajtásszabályzókat, frekvenciaváltós hajtásokat, 

szervóhajtásokat üzemeltet. 

Korszerű hajtások paramétereinek beállítása, ellenőrzése. 

Ellenőrzi, kicseréli a hibás elektronikus alkatrészeket. 

Hibajavítást végez. 

Automatikai rendszereket dokumentáció alapján kiépítés működtet. 

Elektro-pneumatikus, hidraulikus irányításokat tesztel és üzemeltet. 

Ipari buszrendszereket, HMI paneleket, számlálókat, kijelzőket telepít és üzemeltet. 

Villamos karbantartást végez. 

Villamos összeköttetések állapotának ellenőrzése. 

Huzalozás, kábelezés. 

Villamos alkatrészek vizsgálati, szerelése. 

Mechatronikai berendezések élesztése, üzembe helyezése. 

Számítógépes mérésadat gyűjtési módjai. 

Ipari számítógépek alkalmazásának jellemzői. 

A mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos-és optikaimérési eredmények dokumentálása 

táblázatkezelő programok segítségével. 

Érintésvédelem. 

PLC programozás gyakorlat 

PLC programozás. 

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. 

PLC kiépítése gyakorlat 

A PLC-k, mikrokontrollerek funkcionális felépítése, működésük. 

Kompakt-és moduláris PLC-k, kiválasztásuk. 

A PLC-vel megvalósított vezérlések jellemzői, előnyei. 

Szakmai program91PLC bemeneti jelei. 

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

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

Dokumentáció használata, huzalozási rajz olvasása. 

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

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. 

A kezelőfelület illesztése, programozása, vészleállítás megvalósítása, gépek biztonság-

technikája. 

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.



 

4. számú melléklet  

  


