ENERGETIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 52 522 05 Energetikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05
A szakképesítés megnevezése:

Energetikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:

3151
1
1

52 522 05 0010 52 01
Létesítményi energetikus
52 522 05 0010 52 02
Megújuló energiaforrás energetikus

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
0,5 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–

tanterem
nagyüzemi termelőhely látogatása
üzemlátogatás
szaktanterem
számítógép-terem
tanműhely

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

Az elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3151

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Energiagazdálkodó

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Működteti az energiaellátó rendszert
Kezdeményezi és segíti az energiagazdálkodás technológiai és technikai korszerűsítését
Szervezi és irányítja a személyi állomány működését
Begyűjti és feldolgozza az adatokat
Adatokat és információt szolgáltat
Elkészíti a terveket
Ismeri és alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat
Környezetvédelmi előírásokat betartja
Szervezi a megújuló energiaforrások alkalmazását
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 850 01 0000 00 00
Környezetvédelmi technikus
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

Az elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0092-06 Energiaellátó rendszer üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a berendezések hatósági vizsgálatán
Energiafelhasználási normatívákat képez/képeztet, ellenőrzi betartásukat
Biztosítja a víz- és csatornarendszer üzemképes, környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő állapotát
Figyelemmel kíséri az energiagazdálkodással kapcsolatos pályázati kiírásokat,
tanulmányokat, szakvéleményeket és javaslatokat készít a gazdaságos környezetvédő
fejlesztések érdekében
Előadások, konferenciák anyagának összeállításában segédkezik
Biztosítja az üzemeltetéshez szükséges minimálislétszám jelenlétét, a munkavégzéshez
szükséges dokumentumok meglétét, nyilvántartását
Biztosítja a munkához szükséges folyóiratot, CD-t és egyéb adathordozót
Ellenőrzi a munkaköri leírásban foglaltak végrehajtását
Meghatározza a begyűjtendő adatokat, a módszert, és biztosítja a gyűjtés folyamatát
Nyilvántartja és figyeli a berendezések hatósági engedélyének érvényességét,
szabályos kezelését, intézkedik meghosszabbításukról
Kidolgozza a veszteségfeltáró vizsgálatok módszerét, és javaslatot tesz a probléma
megoldására
Ismeri és alkalmazza az adatkezelés szabályait
Teljesíti a hatósági és belső adatszolgáltatásokat, hatékonysági elemzéseket végez
Intézkedik/informál, ha az adatfeldolgozás során eltérést tapasztal az elvárt
működéstől
Kezdeményezi a saját tevékenységhez kapcsolódó számlák kibocsátását
Véleményezi az újításokat
Véleményezi az energiafelhasználást érintő terveket, beruházásokat
Energiafelhasználási tervekhez adatokat szolgáltat
Elkészíti a hatósági vizsgálatok éves tervét
Nyomon követi a munkáját érintő jogszabályok változásait
Véleményezi az energia jogszabályok változásait
Kapcsolatot tart a hatósági szervekkel, beszerzi a szükséges működési engedélyeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Üzemi biztonság fenntartása
A Műszaki leírások ismerete
B Biztonságtechnikai előírások
B Munkavédelmi előírások
A Szabványok, szabályok ismerete
B Tűzvédelmi előírások
B Környezetvédelmi előírások
C Jegyzőkönyvek kitöltése
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C
C
B
C
D
C
C

Hibafelvételi lapok kitöltése
Minőségellenőrzési tervek kitöltése
Mérőműszerek, szerszámok ismerete
Szerszámlista kitöltése
Üzemzavar kivizsgálásához vagy egyéb anyaghoz jelentés készítése
Döntéshozatali lapok készítése
Karbantartás elemzése, értékelése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szöveg megértése
3
Fogalmazás írásban
4
Kézírás
4
Hallott szöveg megértése
3
Beszédkészség
5
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Folyamatábrák készítése
4
Szabadkézi rajzolás
4
Komplex jelzésrendszerek
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
3
Idegen nyelv használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Fogalmazó készség
Rivalizáló készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Értékelés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0093-06 Létesítmények energiaellátása
A szakmai követelménymodul tartalma:
5

Feladatprofil:
Nyomon követi a létesítmények műszaki fejlődését az energetikai berendezések
vonatkozásában
Elkészíti a létesítmény éves energiafelhasználási, energiatakarékossági, karbantartási,
felújítási és költségtervét
Elkészíti a létesítmény hosszú távú energiaracionalizálási és energiafejlesztési tervét
Elkészíti a létesítmény krízistervét váratlan üzemi események kezelésére
Képviseli az intézmény érdekeit energiagazdálkodási kérdésekben
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Épületek, létesítmények műszaki leírásának ismerete
C Biztonságtechnikai előírások
B Munkavédelmi, tűzvédelmi előírások ismerete
B Környezetvédelmi előírások
A Mérőműszerek, szerszámok ismerete
C Hibanapló vezetésének ismerete
C Minőségellenőrzési ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szöveg megértése
3
Fogalmazás írásban
4
Kézírás
4
Hallott szöveg megértése
3
Beszédkészség
5
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Folyamatábrák készítése
4
Szabadkézi rajzolás
4
Komplex jelzésrendszerek
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
3
Idegen nyelv használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Fogalmazó készség
Rivalizáló készség
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Módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Értékelés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0094-06 Megújuló energia felhasználása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyelemmel kíséri és alkalmazza a környezetvédelmi előírásokat
Segíti, népszerűsíti a megújuló energiaforrások elterjedését
A megújuló energia felhasználásánaklehetőségeiről érkező információkat beépíti napi
tevékenységébe
Oktatja a megújuló energia felhasználásának lehetőségeit
Nyilvántartja és figyeli a megújuló energiát hasznosító berendezések műszaki
paramétereinek változását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munkavédelmi előírások
C Tűzvédelmi előírások
B Környezetvédelmi előírások
B Jegyzőkönyvek kitöltése
B Megújuló energiafajták ismerete
B Rendszer- és berendezés ismeret
A Energiaellátó berendezések üzemi paramétereinek ismerete
C Mérőműszerek, szerszámok ismerete
B Minőségellenőrzési tervek ismerete
B Karbantartás elemzése, értékelése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szöveg megértése
3
Fogalmazás írásban
4
Kézírás
4
Hallott szöveg megértése
3
Beszédkészség
5
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Folyamatábrák készítése
4
Szabadkézi rajzolás
4
Komplex jelzésrendszerek
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
3
Idegen nyelv használata
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Személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Fogalmazó készség
Rivalizáló készség
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Értékelés

8

Az 52 522 05 0010 52 01 azonosító számú, Létesítményi energetikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0092-06
Energiaellátó rendszer üzemeltetése
0093-06
Létesítmények energiaellátása
Az 52 522 05 0010 52 02 azonosító számú, Megújuló energiaforrás energetikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0092-06
Energiaellátó rendszer üzemeltetése
0094-06
Megújuló energia felhasználása
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8. A képzés szerkezete
Az 52 522 05 0010 52 01 azonosító számú, Létesítményi energetikus
megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

091/1.0/0093-06

091/2.0/0092-06

091/1.0/0092-06

5
7
8
9
10
11
12

091/3.0/0093-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

13
14
15
16
17
18
19
20
21

091/3.0/0092-06

22
23
24
25
26
27

091/4.0/0092-06

091/2.0/0093-06

28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 522 05 0010 52 02 azonosító számú, Megújuló energiaforrás energetikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

091/2.0/0092-06

091/1.0/0092-06

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

091/3.0/0092-06
091/1.0/0094-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

091/4.0/0092-06

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 522 05 0010 52 01 azonosító számú, Létesítményi energetikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

1
2
3
4
5
6
7

óraszáma
azonosítója

megnevezése

091/1.0/0092-06
091/2.0/0092-06
091/3.0/0092-06
091/4.0/0092-06
091/1.0/0093-06
091/2.0/0093-06
091/3.0/0093-06

Előírások
Energiagazdálkodás
Munkaszervezés
Információcsere
Energetikai rendszer fejlesztése
Üzemzavarok
Képviselet
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

160
0
48
0
70
0
66
344

0
100
0
150
110
98
0
458

0
62
0
0
0
0
0
62

összes

160
162
48
150
180
98
66
864

Az 52 522 05 0010 52 02 azonosító számú, Megújuló energiaforrás energetikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

8
9
10
11

091/1.0/0092-06
091/2.0/0092-06
091/3.0/0092-06
091/4.0/0092-06
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091/1.0/0094-06

Előírások
Energiagazdálkodás
Munkaszervezés
Információcsere
Megújuló energiaforrások
hasznosítása
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

160
0
48
0

0
100
0
150

0
62
0
0

160
162
48
150

136

100

108

344

344

350

170

864

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program
(tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.

9.

Az elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0092-06 Energiaellátó rendszer üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Energetikai alapismeretek, energetikai rendszerek felépítése, energiatermelés
fajtái, a hasznosítás elve, környezeti hatások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az energetikai rendszerek működésének alapvető paraméterei, a működés
műszaki, jogi és szervezeti feltételei, gazdasági szempontok az energiaellátásban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adat- és információgyűjtés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Energiafelhasználási terv készítése számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Az energetikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó magatartásformák,
elvárások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 10%
3. feladat 30%
4. feladat 30%
5. feladat 10%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0093-06 Létesítmények energiaellátása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
13

A létesítmények energiagazdálkodásának alapvető kérdései. Energiagazdálkodási
terv készítése egy adott mintacég adatai alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A hosszútávú energiagazdálkodás elvei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0094-06 Megújuló energia felhasználása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A megújuló energiaforrások, hasznosításuk, környezeti hatásaik
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A megújuló energiaforrások hasznosításának gazdasági,
környezetvédelmi kérdései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

társadalmi

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A megújuló energiaforrások hasznosítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 20%
3. feladat 45%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 522 05 0010 52 01 azonosító számú, Létesítményi energetikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 60
2. vizsgarész: 40
14

és

Az 52 522 05 0010 52 02 azonosító számú, Megújuló energiaforrás energetikus
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 60
3. vizsgarész: 40
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképzéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Energetikus
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 522 05 0010 52 01 azonosító számú, Létesítményi energetikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

091/1.0/0092-06

Előírások

azonosítója

sza
sza

091/1.1/0092-06
091/1.2/0092-06

70
90

0
0

0
160
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/1.1/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági kapcsolatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a berendezések hatósági vizsgálatán
Elkészíti a hatósági vizsgálatok éves tervét
Kapcsolatot tart a hatósági szervekkel, beszerzi a szükséges működési engedélyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műszaki leírások ismerete
A típus Szabványok, szabályok ismerete
B típus Tűzvédelmi előírások
B típus Környezetvédelmi előírások
C típus Minőségellenőrzési tervek kitöltése
D típus Üzemzavar kivizsgálásához vagy egyéb anyaghoz jelentés készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
16

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Külső, elsősorban a hatóság felé irányuló kapcsolat előkészítése, az ezen a területen
történő önálló munkavégzésre való felkészítés
Az előírásrendszerek megismerésére, az elvárt viselkedésmódok begyakorlására
A legfontosabb előírások rendszerének, az előírások elérhetőségeinek megismerése
A cég rendszerinek megfelelő területek felismerése, feldolgozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/1.2/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső normatívák, előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Energiafelhasználási normatívákat képez/képeztet, ellenőrzi betartásukat
Biztosítja a víz- és csatornarendszer üzemképes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
állapotát
Nyilvántartja és figyeli a berendezések hatósági engedélyének érvényességét, szabályos
kezelését, intézkedik meghosszabbításukról
Nyomon követi a munkáját érintő jogszabályok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzemi biztonság fenntartása
B típus Biztonságtechnikai előírások
B típus Munkavédelmi előírások
A típus Szabványok, szabályok ismerete
B típus Tűzvédelmi előírások
B típus Környezetvédelmi előírások
C típus Minőségellenőrzési tervek kitöltése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Fogalmazás írásban
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felkészülés a belső előírások előkészítésének, kezelésének, módosításának a
végrehajtására
A már működő mintának tekinthető cégek belső szabályozási rendszerének és a
legfontosabb elvárásoknak a megismerése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

091/2.0/0092-06

Energiagazdálkodás

azonosítója

sza
szk

091/2.1/0092-06
091/2.2/0092-06

0
0

100
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
162
62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/2.1/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Energiagazdálkodás hatékonysága
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az energiagazdálkodással kapcsolatos pályázati kiírásokat,
tanulmányokat, szakvéleményeket és javaslatokat készít a gazdaságos környezetvédő
fejlesztések érdekében
Kidolgozza a veszteségfeltáró vizsgálatok módszerét, és javaslatot tesz a probléma
megoldására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műszaki leírások ismerete
B típus Környezetvédelmi előírások
C típus Hibafelvételi lapok kitöltése
C típus Döntéshozatali lapok készítése
C típus Karbantartás elemzése, értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelv használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Rivalizáló készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
100 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az energaiagazdálkodás területén belül a hatékonyság fejlesztését, a veszteségek
kiszűrésének megismerése. A jó tapasztalatokat, a legjellemzőbb lehetőség bemutatása
A megvalósítás módjainak megismerése, a tervezéstől a kivitelezésen át az üzembe
helyezésig és visszacsatolásig
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/2.2/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai ismeretek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előadások, konferenciák anyagának összeállításában segédkezik
Biztosítja a munkához szükséges folyóiratot, CD-t és egyéb adathordozót
Véleményezi az újításokat
Véleményezi az energiafelhasználást érintő terveket, beruházásokat
Véleményezi az energia jogszabályok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi előírások
B típus Mérőműszerek, szerszámok ismerete
C típus Karbantartás elemzése, értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Fogalmazás írásban
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Beszédkészség
3. szint Idegen nyelv használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Előadások bemutatása szaktanterem
Képzési idő:
62 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlat megszerzése, tapasztalatok átadása, mások tapasztalatainak összegyűjtése. A
sikeres előadások készítésének alapjai, azok megfelelő szintű előadásához
A rendelkezésre álló szakmai ismeretek alapján önálló fejlesztés, bővítés, a
szakkönyvektől az internetig
Az e-könyvek használatának begyakorlása a nemzetközi adatbázisok elérésére
vonatkozóan. Elektronikus információcsere területének megismerése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

091/3.0/0092-06

Munkaszervezés

azonosítója

szk

091/3.1/0092-06

48

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

48

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/3.1/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az üzemeltetéshez szükséges minimális létszám jelenlétét, a munkavégzéshez
szükséges dokumentumok meglétét, nyilvántartását
Ellenőrzi a munkaköri leírásban foglaltak végrehajtását
Kezdeményezi a saját tevékenységhez kapcsolódó számlák kibocsátását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzemi biztonság fenntartása
B típus Biztonságtechnikai előírások
B típus Munkavédelmi előírások
B típus Tűzvédelmi előírások
C típus Jegyzőkönyvek kitöltése
C típus Hibafelvételi lapok kitöltése
B típus Mérőműszerek, szerszámok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Fogalmazó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legfontosabb munkaszervezési kérdések megismerése gyakorlati példákra alapozva.
Csoportfoglalkozásokon a leggyakrabban előforduló munkaszervezési szituációk
gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

091/4.0/0092-06

Információcsere

azonosítója

sza

091/4.1/0092-06

0

150

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0 150

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/4.1/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatgyűjtés adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a begyűjtendő adatokat, a módszert, és biztosítja a gyűjtés folyamatát
Ismeri és alkalmazza az adatkezelés szabályait
Teljesíti a hatósági és belső adatszolgáltatásokat, hatékonysági elemzéseket végez
Intézkedik/informál, ha az adatfeldolgozás során eltérést tapasztal az elvárt működéstől
Energiafelhasználási tervekhez adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műszaki leírások ismerete
C típus Jegyzőkönyvek kitöltése
C típus Hibafelvételi lapok kitöltése
C típus Szerszámlista kitöltése
D típus Üzemzavar kivizsgálásához vagy egyéb anyaghoz jelentés készítése
C típus Karbantartás elemzése, értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
150 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legjellemzőbb energetikai rendszerek adatstruktúrájának megismerése, gyakorlati
ismeretek az adatok számítógépes kezelése kapcsán
A legfontosabb adatátviteli rendszerek megismerése, a digitális információ beérkezésének
módja a számítógépes rendszerbe. Önálló adatgyűjtés, adatfeldolgozás
Laboratóriumi, műhelyben működő rendszer segítségével jelentés típusú adatgyűjtési és
adatértékelési feladatok megoldása
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5. TANANYAGEGYSÉG

091/1.0/0093-06

Energetikai rendszer szk
fejlesztése
szk

azonosítója

091/1.1/0093-06
091/1.2/0093-06

70
0

0
110

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/1.1/0093-06
A tananyagelem megnevezése:
Enregetikai berendezések fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyomon követi a létesítmények műszaki fejlődését az energetikai berendezések
vonatkozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Épületek, létesítmények műszaki leírásának ismerete
C típus Hibanapló vezetésének ismerete
C típus Minőségellenőrzési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Idegen nyelv használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás

26

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
180
0

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Írásos elemzések készítése 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szükséges alapismeretek ismétlése, kiegészítése után a fejlesztési lehetőségeinek, a
fejlesztés végrehajtási feltételeinek megismerése
A konkrét munka során önálló ismeret bővítésének módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/1.2/0093-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a létesítmény éves energiafelhasználási, energiatakarékossági, karbantartási,
felújítási és költségtervét
Elkészíti a létesítmény hosszú távú energiaracionalizálási és energiafejlesztési tervét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Épületek, létesítmények műszaki leírásának ismerete
B típus Környezetvédelmi előírások
A típus Mérőműszerek, szerszámok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Fogalmazás írásban
4. szint Kézírás
4. szint Hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Rivalizáló készség
Fogalmazó készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
110 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konkrét tervek feldolgozása, az ehhez szükséges matematikai módszerek, optimalizálási
technikák
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6. TANANYAGEGYSÉG

091/2.0/0093-06

Üzemzavarok

azonosítója

szk

091/2.1/0093-06

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/2.1/0093-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemzavarok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a létesítmény krízistervét váratlan üzemi események kezelésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Épületek, létesítmények műszaki leírásának ismerete
C típus Biztonságtechnikai előírások
B típus Munkavédelmi, tűzvédelmi előírások ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemi gyakorlat
Képzési idő:
98 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Energetikai rendszerek egyes típusainak bemutatása, tudatosítása. A leggyakoribb
üzemzavarok, az üzemzavar lehetőségének felismerési módszerei
Üzemzavari utasítások helyszíni feldolgozása konkrét példákon át. A helyes módszerek
begyakorlása
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7. TANANYAGEGYSÉG

091/3.0/0093-06

Képviselet

azonosítója
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091/3.1/0093-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/3.1/0093-06
A tananyagelem megnevezése:
Képviselet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képviseli az intézmény érdekeit energiagazdálkodási kérdésekben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Épületek, létesítmények műszaki leírásának ismerete
C típus Hibanapló vezetésének ismerete
C típus Minőségellenőrzési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
66 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csoportos foglalkozásokon szerepjátékok segítségével a felkészülési technika elősegítése,
kialakítás a különböző képviseleti formákhoz
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Az 52 522 05 0010 52 02 azonosító számú, Megújuló energiaforrás energetikus megnevezésű
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8. TANANYAGEGYSÉG

0
160
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/1.1/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági kapcsolatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a berendezések hatósági vizsgálatán
Elkészíti a hatósági vizsgálatok éves tervét
Kapcsolatot tart a hatósági szervekkel, beszerzi a szükséges működési engedélyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műszaki leírások ismerete
A típus Szabványok, szabályok ismerete
B típus Tűzvédelmi előírások
B típus Környezetvédelmi előírások
C típus Minőségellenőrzési tervek kitöltése
D típus Üzemzavar kivizsgálásához vagy egyéb anyaghoz jelentés készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Külső, elsősorban a hatóság felé irányuló kapcsolat előkészítése, az ezen a területen
történő önálló munkavégzésre való felkészítés
Az előírásrendszerek megismerésére, az elvárt viselkedésmódok begyakorlására
A legfontosabb előírások rendszerének, az előírások elérhetőségeinek megismerése
A cég rendszerinek megfelelő területek felismerése, feldolgozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/1.2/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső normatívák, előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Energiafelhasználási normatívákat képez/képeztet, ellenőrzi betartásukat
Biztosítja a víz- és csatornarendszer üzemképes, környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő állapotát
Nyilvántartja és figyeli a berendezések hatósági engedélyének érvényességét,
szabályos kezelését, intézkedik meghosszabbításukról
Nyomon követi a munkáját érintő jogszabályok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzemi biztonság fenntartása
B típus Biztonságtechnikai előírások
B típus Munkavédelmi előírások
A típus Szabványok, szabályok ismerete
B típus Tűzvédelmi előírások
B típus Környezetvédelmi előírások
C típus Minőségellenőrzési tervek kitöltése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Fogalmazás írásban
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felkészülés a belső előírások előkészítésének, kezelésének, módosításának a
végrehajtására
A már működő mintának tekinthető cégek belső szabályozási rendszerének és a
legfontosabb elvárásoknak a megismerése
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9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/2.1/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Energiagazdálkodás hatékonysága
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az energiagazdálkodással kapcsolatos pályázati kiírásokat,
tanulmányokat, szakvéleményeket és javaslatokat készít a gazdaságos környezetvédő
fejlesztések érdekében
Kidolgozza a veszteségfeltáró vizsgálatok módszerét, és javaslatot tesz a probléma
megoldására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műszaki leírások ismerete
B típus Környezetvédelmi előírások
C típus Hibafelvételi lapok kitöltése
C típus Döntéshozatali lapok készítése
C típus Karbantartás elemzése, értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelv használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Rivalizáló készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Nagyüzemi termelőhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
100 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az energaiagazdálkodás területén belül a hatékonyság fejlesztését, a veszteségek
kiszűrésének megismerése. A jó tapasztalatokat, a legjellemzőbb lehetőség bemutatása
A megvalósítás módjainak megismerése, a tervezéstől a kivitelezésen át az üzembe
helyezésig és visszacsatolásig
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/2.2/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai ismeretek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előadások, konferenciák anyagának összeállításában segédkezik
Biztosítja a munkához szükséges folyóiratot, CD-t és egyéb adathordozót
Véleményezi az újításokat
Véleményezi az energiafelhasználást érintő terveket, beruházásokat
Véleményezi az energia jogszabályok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi előírások
B típus Mérőműszerek, szerszámok ismerete
C típus Karbantartás elemzése, értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Fogalmazás írásban
4. szint Hallott szöveg megértése
3. szint Beszédkészség
3. szint Idegen nyelv használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Előadások bemutatása szaktanterem
Képzési idő:
62 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlat megszerzése, tapasztalatok átadása, mások tapasztalatainak összegyűjtése. A
sikeres előadások készítésének alapjai, azok megfelelő szintű előadásához
A rendelkezésre álló szakmai ismeretek alapján önálló fejlesztés, bővítés, a
szakkönyvektől az internetig
Az e-könyvek használatának begyakorlása a nemzetközi adatbázisok elérésére
vonatkozóan. Elektronikus információcsere területének megismerése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/3.1/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja az üzemeltetéshez szükséges minimális létszám jelenlétét, a
munkavégzéshez szükséges dokumentumok meglétét, nyilvántartását
Ellenőrzi a munkaköri leírásban foglaltak végrehajtását
Kezdeményezi a saját tevékenységhez kapcsolódó számlák kibocsátását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Üzemi biztonság fenntartása
B típus Biztonságtechnikai előírások
B típus Munkavédelmi előírások
B típus Tűzvédelmi előírások
C típus Jegyzőkönyvek kitöltése
C típus Hibafelvételi lapok kitöltése
B típus Mérőműszerek, szerszámok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Fogalmazó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legfontosabb munkaszervezési kérdések megismerése gyakorlati példákra alapozva.
Csoportfoglalkozásokon a leggyakrabban előforduló munkaszervezési szituációk
gyakorlása
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/4.1/0092-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatgyűjtés adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a begyűjtendő adatokat, a módszert, és biztosítja a gyűjtés folyamatát
Ismeri és alkalmazza az adatkezelés szabályait
Teljesíti a hatósági és belső adatszolgáltatásokat, hatékonysági elemzéseket végez
Intézkedik/informál, ha az adatfeldolgozás során eltérést tapasztal az elvárt működéstől
Energiafelhasználási tervekhez adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Műszaki leírások ismerete
C típus Jegyzőkönyvek kitöltése
C típus Hibafelvételi lapok kitöltése
C típus Szerszámlista kitöltése
D típus Üzemzavar kivizsgálásához vagy egyéb anyaghoz jelentés készítése
C típus Karbantartás elemzése, értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%

40

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
150 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legjellemzőbb energetikai rendszerek adatstruktúrájának megismerése, gyakorlati
ismeretek az adatok számítógépes kezelése kapcsán
A legfontosabb adatátviteli rendszerek megismerése, a digitális információ
beérkezésének módja a számítógépes rendszerbe. Önálló adatgyűjtés, adatfeldolgozás
Laboratóriumi, műhelyben működő rendszer segítségével jelentés típusú adatgyűjtési
és adatértékelési feladatok megoldása
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/1.1/0094-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejlődési tendenciák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti, népszerűsíti a megújuló energiaforrások elterjedését
A megújuló energia felhasználásának lehetőségeiről érkező információkat beépíti napi
tevékenységébe
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi előírások
B típus Jegyzőkönyvek kitöltése
B típus Rendszer- és berendezés ismeret
B típus Minőségellenőrzési tervek ismerete
B típus Karbantartás elemzése, értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szöveg megértése
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz készítése
3. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
108 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyors, lényegretörő tájékozódási készség kialakítása, a tendenciák értelmezésében az
alapvető argumentumok megismerése, elsajátítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/1.2/0094-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki paraméterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja és figyeli a megújuló energiát hasznosító berendezések műszaki
paramétereinek változását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelmi előírások
C típus Tűzvédelmi előírások
A típus Energiaellátó berendezések üzemi paramétereinek ismerete
C típus Mérőműszerek, szerszámok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Kézírás
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Rivalizáló készség
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Képzési idő:
100 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezet védelem szempontjából alapvető műszaki paraméterek megismerése,
pontos és mások által is jól érthető előadást biztosító gyakorlatot is magában foglaló
elsajátítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/1.3/0094-06
A tananyagelem megnevezése:
Előírások fejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri és alkalmazza a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi előírások
B típus Megújuló energiafajták ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Fogalmazás írásban
3. szint Beszédkészség
3. szint Idegen nyelv használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
69 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes előírások várható fejlődésének, a fejlődés mögötti okok lényegének a
megismertetése a feladat
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
091/1.4/0094-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatás, ismeretterjesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oktatja a megújuló energia felhasználásának lehetőségeit
Segíti, népszerűsíti a megújuló energiaforrások elterjedését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Megújuló energiafajták ismerete
B típus Rendszer- és berendezés ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Fogalmazás írásban
3. szint Beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
10/Számítógép-terem
Képzési idő:
67 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Olyan gyakorlat megszerzése a cél, amellyel lehetőséget ad a szabad, meggyőző
vitavezetésre
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