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Az egybefüggő gyakorlat a tanév befejezését követően kezdődik. Az iskola által 

biztosított egybefüggő szakmai gyakorlat más időpontban való letöltésére nincs mód. 

A szakmai gyakorlat időtartama: 

- 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően nincs egybefüggő gyakorlat, a 

tanulóknak a tovább haladáshoz azonban Alapvizsgát kell teljesíteniük.  

Az Alapvizsga eredménye a későbbi szakmai vizsgájukba is beszámít (20%). 

Az Alapvizsga a szorgalmi időszak része, nem teljesítése évismétlést von maga után. 

A vizsga időpontja 2023 május hónap. 

Az eredményes Alapvizsgát tett 9. évfolyamosok által a következő tanévek 

gyakorlatára egyénileg keresett, képzést vállaló (képzőhelynek minősített) 

vállalkozásnak, cégnek, az iskolával a hátralévő tanévekre Együttműködési 

szerződést, a tanulóval pedig Munkaszerződést kell kötnie.  

A tanulóképzésre a cégeknek jelentős költségvetési támogatás vehető igénybe.  

Fontos, hogy a Munkaszerződés foglalkoztatási munkaviszonyt jelent, így nem csupán 

az előírt szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük a tanulóknak, nyári szünet helyett pedig 

szabadságot vehetnek igénybe.  

Díjazásuk a mindenkori minimálbérrel és a ledolgozott idővel arányos. 

Célszerű olyan (minősített) vállalkozást keresni a lakóhely közelében, amely vállalja a 

Munkaszerződés kötést, mert egyrészt munkalehetőséget biztosíthat a későbbiekben is, 

másrészt elkerülhető a kamara által biztosított távolabbi munkahellyel kötött szerződés.  

 

Intézményünk igyekszik munkahelyeket közvetíteni tanulói számára. 

 

  

 



 

 

A 10. évfolyamot követően a Villanyszerelők számára 140 óra egybefüggő gyakorlatot 

kell maradéktalanul teljesíteni Munkaszerződéssel, a munkahellyel kötött szerződés 

szerinti gyakorlati napokon kell részt venniük a tanulóknak, a munkahely beosztása 

szerint. 

Az iskola a szerződésnek nem résztvevője, Intézményünk csak tájékoztatást kap. 

A Rendészeti őr szakma 10. évfolyamának a 35 órás egybefüggő gyakorlatát 

Intézményünk biztosítja. 

Az egybefüggő gyakorlat kezdete 2023. június 19. (hétfő). 

A gyakorlaton való részvétel kötelező. A szakképzési törvény értelmében a magasabb 

évfolyamba való lépés feltétele az előírt egybefüggő gyakorlat teljesítése. Betegség, baleset 

esetén a kiesett időt pótolni kell. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiesett idő pótlására minimális lehetőség áll rendelkezésre, így 

annak lehetőségét a képzőhely vezetőjével mihamarabb egyeztetni kell. 

 

A 9. évfolyamos tanulóknak az Alapvizsgára februárban jelentkezniük kell, ezzel egyidejűleg 

a vizsgáról további, részletes tájékoztatást kapnak. A Jelentkezési Lapot, amely Nyilatkozatot 

is tartalmaz a továbbtanulás szakirányáról, az osztályfőnökökön keresztül kapják meg. 

Sikertelen Alapvizsga esetén, ha a tanítási év eredményes is, a következő évfolyamba 

lépés nem lehetséges, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével 

folytathatja! 

 

Budapest, 2022. 02. 06. 

 

        Gulyás József 

            szakmai igazgatóhelyettes 

              BKSzC Weiss Manfréd 

       Tecnikum, Szakképző Iskola és Kollégium 


