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

Más időpontban és részletekben az egybefüggő gyakorlat nem teljesíthető. 

Az egybefüggő gyakorlat és az Alapvizsga a szorgalmi időszak része, nem teljesítésük 

évismétlést von maga után. A gyakorlat utolsó napjáig nincs lehetőség üdülésben, családi 

kirándulásokon részt venni. 

Az ágazati technikusképzések Alapvizsgáinak és egybefüggő szakmai gyakorlatának rendje: 

- a 9-10. évfolyamot követően nincs egybefüggő gyakorlat. 

- a 10.évfolyamos tanulóknak a felsőbb évfolyamba lépéshez Alapvizsgát kell letenniük.  

A vizsga időpontja 2023 május hónap, ágazatonként eltérő. 

- Az Alapvizsga eredménye a tanulók későbbi szakmai vizsgájába is beszámít (10-20%). 

- a 11. évfolyamot követően a különböző technikusi ágazatokban az egybefüggő 

gyakorlat az alábbi óraszámokban teljesítendő: 

o Elektronikai technikus: 105 óra 

o Gépgyártás-technológiai technikus, Gépész technikus: 140 óra 

o Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus: nincs gyakorlat 

o szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus: nincs gyakorlat 

o Honvéd kadét Elektronikai technikus: 120 óra 

o Honvéd kadét Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus: 120 óra 

o Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus: 35 óra 

Az ágazati egybefüggő szakmai gyakorlat az Intézmény szervezésében kerül lebonyolításra,  

vagy (duális) külső gyakorlati helyszínen, de csak céges munkaszerződéssel teljesíthető!  

Az Intézményben szervezett egybefüggő gyakorlat nem jár díjazással.  

 

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 az intézmény igazgatójával mihamarabb egyeztetni kell. 

A 10. 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! 
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