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KVGY Kft. tanműhelyének házirendje 
 

 

A házirend célja: 

Biztosítani a tanműhely működésének kereteit az oktató nevelő feladatok ellátásához, valamint 

szabályozni a tanműhely belső életének rendjét, melynek követése minden tanuló és KVGY 

alkalmazott számára kötelező. 

 

A házirend nyilvánossága: 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie. 

A házirend megtekinthető a tanműhelyi hirdető táblán, a HR vezetőnél. 

A házirendet a Köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanulószerződés megkötésekor a 

tanuló és a szülő tudomására kell hozni. 

 

Tanulói munkarend 

Érkezés a gyakorlati képzőhelyre: 

A KVGY Kft bejárata a Guba Sándor utca 38 szám alatt van, a bejárást a portaszolgálat biztosítja. 

Minden tanuló a gyakorlati oktatás megkezdése előtt 15 perccel köteles megérkezni a portára. 

A tanulói munkarend: 

A gyakorlati oktatás reggel 6.00 órakor kezdődik. Kiskorú tanulók esetén 13 óráig, nagykorú tanulók 

esetén 14 óráig tart. A tanuló kizárólag munkaképes állapotban veheti fel a munkát. 

 

Tanuló megjelenése: 

A gyakorlati oktatási napokon a tanuló öltözete: 

KVGY-s munkaruha 

munkavédelmi cipő 

KVGY-s póló 

Tanulóink értékes ékszert, értéktárgyakat(mobiltelefon) valamint a napi szükségletet meghaladó 

készpénzt kizárólag saját felelősségükre hozhatnak be a KVGY területére. A tanulóknak a KVGY 

öltözőjében lehetőségük van átöltözni, a gyakorlat végeztével tisztálkodni. 

 



Szünetek és az étkezés rendje: 

Szünetek: 

reggeli szünet: 7.30 - 8.00 

ebédszünet: 12.00 - 12.30 

A tanulók a tanműhelyben étkezhetnek a civilizált étkezés szabályait betartva. 

 

Tanulói kötelességek 

A tanuló kötelessége, hogy 

teljesítse tanulmányi kötelezettségét, rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, 

képességeinek megfelelően. 

tiszteletben tartsa mások emberi méltóságát és jogait 

aktívan és pontosan vegyen részt az előírt felszereltséggel a szakmai gyakorlaton 

A tanuló kötelessége, hogy megtartsa 

a házirendet 

a gyakorlati képzés rendjét 

az egészségvédő és biztonságvédő előírásokat 

az eszközök és berendezések használati szabályait. 

A tanuló kötelessége, hogy  

óvja saját és társai testi épségét és biztonságát 

gyakorlati tevékenysége, munkája alatt fegyelmezett magatartást tanúsítson (a játék szigorúan tilos) 

haladéktalanul jelentse a tanműhelyvezetőnek, ha baleset történt. 

 

Tanulói mulasztások 

A tanuló köteles részt v enni a gyakorlati oktatáson. 

Ha a tanuló távol marad a gyakorlati óráról, akikor mulasztását igazolnia kell. 

Az igazolások módját köteles a tanműhelyvezető az első gyakorlati oktatási napon ismertetni a 

tanulókkal. 

Betegség esetén a tanulónak a hiányzás kezdetekor értesítenie kell a tanműhelyvezetőt vagy az 

üzemvezetőt telefonon, email-ben vagy SMS üzenetben. 



Az igazolás 8 napon túli elmulasztása esetén a távolmaradást igazolatlan hiányzásnak tekintjük. 

Ha a tanuló a gyakorlati oktatás kezdetére nem érkezik meg, akkor késését igazolnia kell. 

A késések időtartamát a tanműhelyvezető rögzíti, igazolásukról a tanműhelyvezető jogosult dönteni. 

Ha a tanuló két alkalommal igazolatlanul hiányzik, a harmadik h igazolatlan hiányzás bekövetkezte 

esetén tanulószerződését a KVGY Kft azonnali hatállyal megszünteti. 

Ha a tanuló gyakorlati képzésről való igazolt távolmaradása meghaladja a gyakorlati képzési idő 20%-

át, akkor a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

 

KVGY Kft. épületeinek helyiségeinek és udvarának használati szabályai: 

A KVGY Kft. belső és külső terei csak a házirend betartásával vehetők igénybe 

A KVGY Kft vezetése, alkalmazottai és a tanműhelyvezetője az európai kultúra társadalmi 

szabályaihoz igazodó magatartást vár el tanulóitól! 

A tanműhelyi házirend a az üzemekre, az irodaépületre, a portára, a tanműhelyre, az öltözőre, a 

büfére, az udvarra és a WC helyiségekre terjed ki. 

Tanuló a tanműhelyben csak üzemvezető, tanműhelyvezető vagy mester felügyeletével tartózkodhat. 

A gyakorlati órák közötti szünetekben a tanulók a tanműhelyt csak a tanműhelyvezető, üzemvezető 

vagy mester engedélyével hagyhatják el. 

Ha a tanuló az üzemben van gyakorlaton kizárólag mestere vagy az üzemvezető engedélyével 

hagyhatja el munkaterületét. 

 

Baleset és egészségvédelmi és egyéb szabályok: 

A tanulók munka és tűzvédelmi oktatást az RMT vezető végzi a tanulószerződés megkötése előtt. 

Tűzriadó vagy más veszély esetén a tanműhelyt-a tanműhelyvezető, az üzemvezető vagy a 

mesterirányításával fegyelmezetten kell elhagyni a kijelölt útvonalon. 

A tanulók tartsák tisztán és rendben környezetüket, ügyeljenek munkakörnyezetük és a KVGY Kft más 

helyiségeinek tisztaságára. 

A tanulók a KVGY Kft területén nem dohányozhatnak, szeszes italt vagy kábítószert nem 

fogyaszthatnak. 

A KVGY Kft területén való dohányzás, kábítószer fogyasztás vagy szeszes ital fogyasztás azonnali 

hatályú szerződésbontást von maga után. 

A gyakorlati órákra bekapcsolt mobiltelefon nem vihető be. 



Mobiltelefont a tanulók csak a szünetekben használhatnak. 

A gyakorlaton gyűrűben órában dolgozni tilos. 

A tanulók csak a tanműhelyvezető által kiadott feladat elvégzésével foglalkozhatnak, az előre 

meghatározott technológia szerint, valamint az ott meghatározott szerszámok igénybevételével. 

A tanulónak önkényesen más feladatba engedély belefogni tilos! 

Rendellenesen működő vagy balesetveszélyt jelentő gépet azonnal jelenteni kell a 

tanműhelyvezetőnek! 

Egyes szerszámgépen csak a kijelölt tanuló dolgozhat, engedély nélkül más gépet bekapcsolni, 

üzemeltetni, rajta műveleteket végezni tilos. 

Elektromos berendezéshez hozzányúlni tilos, azt megbontani szintén tilos! 

Hibás, sérült kéziszerszámmal , elektromos kézi szerszámmal , munkát műveletet végezni tilos! 

 

Kaposvár, 2017. május 2. 
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              Szalai Gyula 

        ügyvezető igazgató 

 

 


