
Műanyagfeldolgozó 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 

Műanyagfeldolgozó technikusi szakma 5. évfolyamára beiratkozni vegyék fel a kapcsolatot az 

általuk preferált céggel, hogy a szerződés létrejöhessen. 

A tanuló szerződés megkötésének határideje szeptember első hete. 

Szakma megnevezése: Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06)  

5/13. évfolyamos tanulószerződés keretén belül végzett gyakorlat 

Tantárgy megnevezése Üzemi gyakorlat 

Heti óraszáma: 14,5x60 perc (csütörtök, péntek) 

Gyakorlat kezdete: 2019. 09. 05. 

Gyakorlat vége: 2019. 04. 24 

Gyakorlat időpontja: minden hét csütörtök és péntek (összesen 14,5 óra), kivétel 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 fröccsöntésre vagy extrúzióra, azokat a tananyag 



részeket, amelyeket a Veszprém környéki cégeknél tanulóink nem tudnak megtapasztalni, 

igyekszünk szervezett gyárlátogatásokkal pótolni. 

Tanulóink a sikeres szakmai vizsgához a cégeknél el kell készítsenek egy záródolgozatot 15-

25 oldal terjedelemben, egy céges problémát feldolgozva céges témavezető segítségével. 

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. 

40% 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


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#lbj137id552e
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: 

A tanuló legyen képes a műanyag-feldolgozási technológiák elméleti ismereteit a 

gyakorlatban alkalmazni. Képes legyen 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. 

Minőségbiztosítás alapjai 

 

Témakörök: 

1. Minőségbiztosítás alapjai 

A minőségirányítás és minőségbiztosítás 

fogalmai, rendszerelemei 

A minőségügyi rendszerre vonatkozó szakkifejezések 

Deming kör 

Crosby 14 lépés programja 

Juran megközelítésmódja 

Ishikawa diagram 

Az ok-okozati diagram megszerkesztésének lépései 

Pareto diagram 

A KAIZEN 

KAIZEN és a QC körök 

EFQM 

Taguchi módszer 

Veszteségfüggvény 

Minőségügyi funkciók meghatározása. (QFD) 

Kísérletek tervezése (DOE) 

Többoldalú környezeti túlterheléses kísérlet (MEOST) 

Poka-Yoke 

A következő művelet a vevő. (NOAC) 

Teljes termelő karbantartás 

Just-in-time rendszerek 

Kanban 

FMEA 

Minőségbiztosítási szabványok 

 

2. Munkavédelem alapjai 

 

A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete és fontosabb jogszabályai 

A munkáltató és munkavállaló jogai és kötelességei 

A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei  

Az anyagmozgatás és anyagtárolás biztonságtechnikája  

Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése 

Balesetek kivizsgálása, nyilvántartása 

Tennivalók baleset esetén 

Az elsősegélynyújtás szabályai 

Szakhatóságok jogai 

Egészséges munkahelyek kialakítása, szervezeti intézkedések  

Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése 

Kéziszerszámok biztonságos használata 



Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák használata 

Egyéni és kollektív védőfelszerelés 

ek használata a biztonságos munkavégzéshez 

A foglalkozási ártalom fogalma, csoportosítása, okai, következményei valamint  

megelőzésének lehetőségei 

Foglalkozási betegségek 

Foglalkozás-egészségügy tárgykörei (munkaélettan, munkalélektan, munkakörülményi 

tényezők, munkakultúra) 

Orvosi alkalmassági vizsgálatok 

Személyi higiénia 

Ergonómia 

A tűzvédelem célja és feladatai 

Az égés feltételei, fajtái 

Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba sorolás 

Tűzoltó anyagok és eszközök, kezelésük 

Tennivalók tűzesetén, tűzoltási módok  

A villamosság biztonságtechnikája 

Érintésvédelem 

Szennyvíz és hulladékkezelés 

Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása  

Biztonsági adatlapok, R-S mondatok  

Zajvédelem 

 

3. Műanyaggártás 

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 

 

 



4. számú melléklet 

 


