KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– 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 54 850 01 Környezetvédelmi technikus 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. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01
A szakképesítés megnevezése:

Környezetvédelmi technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
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54 850 01 0010 54 01
Energetikai környezetvédő
54 850 01 0010 54 02
Hulladékgazdálkodó
54 850 01 0010 54 03
Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője
54 850 01 0010 54 04
Környezetvédelmi méréstechnikus
54 850 01 0010 54 05
Nukleáris energetikus
54 850 01 0010 54 06
Vízgazdálkodó

Hozzárendelt FEOR szám:

3126

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
60 %
40 %

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

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. 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:
– demonstrációs terem
– építési terület
– erdőterület
– hulladékhasznosító-, hulladékégető megtekintése
– kémiai laboratórium (számítógéppel felszerelt)
– kisüzemi termelőhely
– könyvtár
– környezettechnika mérőszoba
– környezetvédelmi laboratórium
– látogatás hatóságoknál
– látogatás kereskedelmi egységekben
– látogatás szakmai és civil szervezeteknél
– mérőpálya
– nagyüzemi termelőhely
– nukleáris laboratórium
– szaktanterem
– számítógéppel felszerelt szaktanterem
– számítógép-terem
– tanműhely, tanpálya
– tanterem
– terep
– természeti környezet
– üzemi gyakorlat
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– üzemlátogatás erőművekben
– üzemlátogatás fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművekben
– üzemlátogatás hulladékkezelő telepen
– üzemlátogatás hulladéklerakó telepen, hulladékfeldolgozóban
– üzemlátogatás laboratóriumokban
– üzemlátogatás megújuló energiaforrással működő erőművekben
– üzemlátogatás szennyvíztisztító telepen
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.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3126

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Környezetvédelmi technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alkalmazza a szakmai előírásokat
Nyilvántartást vezet
Adatszolgáltatást végez
Részt vesz tervek készítésében
Méréseket végez, értékel
Részt vesz EMAS-rendszer és KIR-rendszer kialakításában, működtetésében
Fenntartási kezelési feladatot lát el
Ellenőrzést tart
Oktatáson, képzésen vesz részt
Kapcsolatot tart
Anyag- és eszközgazdálkodást végez
Hatósági eljárásban közreműködik
Pályázati munkákban vesz részt
Energetikai technológiák üzemeltetésében részt vesz
Energetikai berendezések működtetésében részt vesz
Ellenőrzi a környezetvédelmi berendezéseket, kibocsátásokat
Energetikai és környezetvédelmi számításokat végez
Energetikai és környezetvédelmi méréseket végez és értékel
Hulladékok jellemzőit meghatározza
Hulladékkezelés berendezéseit működteti, irányítja
Üzemeltetési munkákat végez, irányít
Kárelhárítási munkákban részt vesz
Hulladékgazdálkodási dokumentációt vezet
Talajtisztítást végez, irányít
Az üzemi szennyvízkezelés berendezéseit működteti, ellenőrzi
Levegőtisztaság-védelmi berendezéseket működtet, ellenőriz
Termelési hulladékok kezelését végzi, irányítja
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Segédberendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Átveszi a vizsgálandó mintákat
Előkészíti a mérést, a vizsgálatot
Elvégzi a minták vizsgálatát
Helyszíni méréseket, vizsgálatokat végez
Értékeli a mérési adatokat
Befejező munkákat végez
Nukleáris technológiák üzemeltetésében részt vesz
Nukleáris berendezések működtetésében részt vesz
Ellenőrzi a környezetvédelmi berendezéseket, a környezeti elemek radioaktív terhelését
Állapotértékeléseket készít
Vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködik
Vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetésében közreműködik
Közreműködik vízhasznosítási feladatok ellátásában
Ipari vízgazdálkodási feladatokat végez
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 850 02 0000 00 00
Természet- és környezetvédelmi technikus
54 851 01 0000 00 00
Települési 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.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1214-06 Általános környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Előkészíti, véleményezi a jogszabálytervezeteket vagy környezetvédelmi belső
utasításokat
A szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
A szennyezett területeket nyilvántartja
Anyag- és eszköznyilvántartást vezet
Hatósági bevallásokat készít
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz
Belső szakmai tervek készítésében részt vesz
Gazdasági tervek készítésében részt vesz
Havária tervek készítésében részt vesz
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Kémiai jellemzőket mér, értékel
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Radiológiai jellemzőket mér, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Geodéziai méréseket végez
Zajmérést végez
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Bioindikációt alkalmaz
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Helyszíni szemlén részt vesz
Meghallgatáson részt vesz
Jegyzőkönyvet készít
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Pályázatok megvalósításában vesz részt
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A hatalmi ágak és funkciók
B Jogforrások és hierarchiájuk
C Jogszabályok és hierarchiájuk
B A jogszabályok szerkezete
B A vonatkozó hazai jogszabályok
B A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B Belső rendeletek, utasítások, szabályozási területek
C Az igazgatási eljárás általános előírásai
C A szakhatósági eljárások sajátosságai
B A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
C Ökológiai alapismeretek
B Talaj mint környezeti elem
B Víz mint környezeti elem
B Levegő mint környezeti elem
B A hulladékgazdálkodás alapjai
B Zaj, zajjal kapcsolatos alapismeretek
C Radioaktivitás a környezetben
C Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
C Természeti értékek és jellemzői
C Természeti értékeket veszélyeztető tényezők
C Védetté nyilvánítás folyamata, védelem fokozatai
C Környezettechnikai fizikai eljárások
C Környezettechnikai kémiai eljárások
C Környezettechnikai biológiai eljárások
C Vízkörforgás
C Vízkészletek
C Hidrosztatika és hidrodinamika
B Nyilvántartás szabályai
B Adatszolgáltatás szabályai, rendje
B Külső és belső tervek készítésének szabályai
C Pályázat írásának módja
B Mintavételezés és mintakezelés
B Helyszíni (terepi) mérési módszerek
B Fizikai vizsgálati módszerek
B Kémiai elemző vizsgálati módszerek
C Mikrobiológiai vizsgálati módszerek
B Makrobiológiai vizsgálati módszerek
B Bioindikáció módszere
B Hidrometeorológiai mérések
C Vízrajzi mérések
C Áramlástechnikai jellemzők mérése
C Geodéziai mérések
C Villamos jellemzők mérése
C Zajmérések
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D
B
B
C
B
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Radiológiai jellemzők mérése
Munkavédelmi követelmények
Eljárások baleseti havária esetén
Munkavédelmi szabályzatok előírásai
Tűzveszélyességi osztályok, tűzvédelem
A tűzvédelmi szabályzat előírásai
Település-egészségügy
Munkaegészségügy
Járványügy
Anyagok/hulladékok veszélyességi jellemzői
Gépszerkezettan
Motortan
Hajtási módok
Elektrotechnikai alapok
Automatizálás elve
Hidraulikus, pneumatikus, villamos irányítás elve
Jelátalakítók működése
Villamos vezérlési módok
Hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
Számítógépes folyamatirányítás rendszere

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépírás
4
Információforrások kezelése
4
Helyszínrajz olvasása, értelmezése
3
Helyszínrajz készítése
4
Építészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák készítése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4
Munkavédelmi jelképek felismerése
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5
5
5
4
4
5
4

Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Mérőeszközök, mérőműszerek használata
Laboratóriumi eszközök használata
Gépek üzemeltetése
Munkavédelmi eszközök használata
Irodatechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Kézügyesség
Látás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1215-06 Környezetvédelmi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Nyilvántartja a rendszerparamétereket
Nyilvántartja a veszélyes anyagokat
Részt vesz környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban
Vállalkozói ajánlatok elbírálásában részt vesz
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Beszerzi és nyilvántartja a biztonsági adatlapokat
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Részt vesz a KIR-rendszer kialakításában
Részt vesz a tanúsítás előkészítésében
Részt vesz a rendszer folyamatos felülvizsgálatában, fejlesztésében
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Bírságokat számol
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Környezetterhelés mérésének szabályai
C Talajterhelő technológiák
C Vízterhelő technológiák
C Levegőterhelő technológiák
C Környezeti zajterhelések
B Technológiai paraméterek nyilvántartásának szabályai
B Veszélyes anyagok nyilvántartásának szabályai
B Biztonsági adatlapok nyilvántartásának szabályai
C Piaci, pénzügyi alapismeretek
C Ipari termelés környezeti hatásai
C Környezetvédelmi bírságok
C Környezeti hatásvizsgálat
B Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
C Elérhető legjobb technológia előírásai (BAT)
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1216-06 Energetikai környezetvédő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Széntüzelésű erőmű üzemeltetésében részt vesz
Olaj- és gáztüzelésű erőmű üzemeltetésében részt vesz
Szélerőmű üzemeltetésében részt vesz
Naperőmű üzemeltetésében részt vesz
Vízierőmű üzemeltetésében részt vesz
Biomasszával működő erőmű üzemeltetésében részt vesz
Geotermikus technológiát üzemeltet, ellenőriz
Javaslatokat tesz a technológia korszerűsítésére
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Javaslatokat tesz az újrahasznosításokra (hulladékenergia, kondenzvíz, füstgáz
hőtartalma stb.)
Részt vesz a hőenergia-termelés és -átalakítás gépeinek, berendezéseinek
működtetésében (kazánok, hőcserélők, rekuperátorok, regenerátorok, szivattyúk,
ventilátorok, kompresszorok, hűtőberendezések)
Részt vesz az erőgépek működtetésében (belső égésű motorok, vízerőgépek,
dugattyús gőzgépek, gőzturbinák, gázturbinák, szélerőgépek)
Részt vesz az áramfejlesztők, villanymotorok működtetésben (egyenáramú
generátorok, egyenáramú motorok, váltóáramú generátorok, váltóáramú motorok,
aszinkron motorok, szinkron motorok, különleges villanymotorok)
Javaslatokat tesz a villamosenergia-elosztás lehetőségeire
Részt vesz a transzformátorok működtetésében
Javaslatokat tesz az energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet
károsító hatásainak csökkentésére
Ellenőrzi a füstgáztisztító berendezések működtetését
Ellenőrzi a víztisztító műtárgyak működtetését
Ellenőrzi a hulladékkezelést, hulladékgazdálkodást
Ellenőrzi a zajkibocsátást
Javaslatokat tesz a kibocsátások csökkentésére
Meghatározza az égéselméleti jellemzőket (fajlagos oxigén, égéslevegő, fajlagos
füstgáztérfogat, füstgáz-összetétel, tüzelési hatásfok)
Hőmennyiségekkel kapcsolatos számításokat végez
Kiszámolja a kibocsátások tömegáramát, koncentrációját
Anyag- és energiamérleget készít
Környezetvédelmi bírságokat számol
Méri az erőműi szenek fizikai és kémiai jellemzőit
Méri az olajok fizikai és kémiai jellemzőit
Méri az energiaipari vizek jellemzőit
Füstgáz-mintát vesz
Méri a füstgáz mennyiségét és összetételét
Mérési eredményeit kiértékeli
Kapcsolatot tart a hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Helyszíni szemlén részt vesz
Meghallgatáson részt vesz
Jegyzőkönyvet készít
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Pályázatok megvalósításában vesz részt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Fosszilis energiahordozók
B Megújuló energiaforrások
C Energiahordozók szállítása, tárolása
B Erőművek üzemeltetése
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B
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
D
C
D
D
C
C
C

Energiatermelés, átalakítás gépei
Erőgépek
Generátorok, motorok
Villamos-elosztás
Transzformátorok
Porleválasztók
Gáztisztítók
Szennyvíztisztító berendezések
Égéselméleti számítás
Hőmennyiség számítás
Tömegáram, koncentrációszámítás
Környezetvédelmi bírság számítása
Alkalmazott környezetvédelmi jog
Energetikai mintavétel
Füstgázelemzés
Szennyvízvizsgálat
Hulladékok vizsgálata
Olajok vizsgálata
Szénvizsgálat
Szabványok, határértékek, alkalmazása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Munkavédelmi jelképek értelmezése
4
Energetikai berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Rugalmasság
Állóképesség
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1217-06 Hulladékgazdálkodó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hulladék mintavételezésben részt vesz
Hulladék mennyiséget meghatároz
Hulladék fizikai, kémiai jellemzőket mér
Hulladékminősítésében részt vesz
Előkészítés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Fizikai kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Kémiai kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Komposztálás berendezéseit üzemelteti, irányítja
Biogáz előállítás berendezéseit üzemelteti, irányítja
Termikus kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Hulladékudvart üzemelteti, irányítja
Átrakóállomást üzemelteti, irányítja
Válogatótelepet üzemelteti, irányítja
Hulladéklerakót üzemeltet, utógondoz
Komposztáló telepet üzemelteti, irányítja
Üzemi gyűjtőhelyeket, tárolótelepet üzemeltet
Illegális lerakók felszámolásában közreműködik
Rekultivációs munkákban részt vesz
A monitoring rendszert működteti, ellenőrzi
Nyilvántartást vezet
Adatszolgáltatást végez
SZ és K kísérőjegyet kitölt
Anyagmérleget készít
Hulladékbírságot számol
Gondoskodik az eszközök, műszerek javításáról, időszakos karbantartásáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Hulladék-mintavétel speciális szabályai
B Hulladékmennyiség meghatározásának módja
B A hulladékok fizikai jellemzőinek meghatározására vonatkozó előírások
B A hulladékok kémiai jellemzőinek meghatározására vonatkozó előírások
C Hulladékminősítés szabályai
B Szelektív hulladékgyűjtés módja, szabályai
B Szelektív hulladékgyűjtő helyek üzemeltetésének szabályai
C Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos adminisztráció
C Hulladék-átrakóállomások feladatai
C Hulladék-válogatótelepek feladatai
C Komposztáló telepek feladatai
C Hulladéklerakó telepek feladatai
C Hulladékaprító-berendezések fajtái, alkalmazásuk
C Hulladéktömörítő berendezések működési elve
C Hulladékfázis-szétbontás módszerei
C Hulladékkomponens-szétválasztás technológiája
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C
C
C
C
C
C
C
D

Hulladék beágyazásának technológiái
Hulladékkezelés kémiai eljárásai
Hulladékkezelés elektrokémiai eljárásai
Egyéb hulladékkezelési eljárások
Komposztálás technológiái
Biogáz-előállítás technológiája
Hulladékégetés technológia
Hőbontás technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
4
Hulladékhasznosítás berendezéseinek használata
4
Hulladékártalmatlanítás berendezéseinek használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1218-06 Környezetvédelmi berendezés üzemeltető feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik a talajszennyezés lokalizálásában
Talajcserét végez, irányít
Talajlevegőztető berendezést üzemeltet
Talajmosó berendezést üzemeltet
A biológiai talajtisztítás berendezéseit üzemelteti
Üzemi csatornahálózat fenntartását irányítja
Üzemelteti, ellenőrzi a csatornamű-rendszer gépészeti berendezéseit
A mechanikai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
A biológiai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
A kémiai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
Iszapkezelő-rendszert működtet, ellenőriz
Porleválasztó berendezéseket működtet, ellenőriz
Mosótornyokat üzemeltet, ellenőriz
Adszorbciós berendezéseket működtet, ellenőriz
Oxidációs berendezéseket működtet, ellenőriz
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Gyűjti, gyűjteti a termelési hulladékot
Nyilvántartja a termelési hulladékot
Átadásra előkészíti a termelési hulladékot
Szivattyúkat üzemeltet, ellenőriz
Fúvókat, kompresszorokat üzemeltet, ellenőriz
Ideiglenes csőhálózatokat üzemeltet, ellenőriz
Áramfejlesztő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szennyezés körülhatárolásának műszaki megoldásai
C In situ talajtisztító berendezések telepítésének szabályai
C In situ talajtisztító berendezések üzemeltetési előírásai
C Üzemi csatornázási rendszerek
C Első tisztítási fokozat (mechanikai) üzemeltetési előírásai
C Második tisztítási fokozat (biológiai) üzemeltetési előírásai
C Harmadik tisztítási fokozat (tápanyag eltávolítás) üzemeltetési előírásai
C Kémiai szennyvíztisztítás üzemeltetési előírásai
B Sűrítés, víztelenítés technológiái
C Rothasztás folyamata
C Komposztálás folyamata
C Biogáz hasznosítás folyamata
C Durva porleválasztás folyamata, eszközei
C Finom porleválasztás folyamata, eszközei
C Fizikai gáz-, gőzleválasztás folyamata, eszközei
C Kémiai gázleválasztás folyamata, eszközei
B Termelési hulladékgyűjtés szabályai
B Termelési hulladék-nyilvántartás szabályai
B Hulladékátadás dokumentációja
B Karbantartás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Környezetvédelmi berendezések, eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Szervezőkészség
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
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Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1219-06 Környezetvédelmi méréstechnikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a beszállított mintát
Szakszerűen tárolja a mintát
A vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartja, betartatja
Előkészíti a mintát a vizsgálatra
Előkészíti a szükséges vegyszereket
Előkészíti a szükséges eszközöket, berendezéseket
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat
Talajmintát vizsgál
Légszennyező anyag koncentrációt határoz meg
Meghatározza a levegő szennyezettségi állapotát
Hulladékvizsgálatot végez
Felszíni vizet vizsgál
Felszín alatti vizeket vizsgál
Szennyvizet vizsgál
Ivóvíz minőséget ellenőriz
Mikrobiológiai vizsgálatokat végez
Helyszíni talajvizsgálatokat végez
Helyszíni hulladékanalízist végez
Helyszíni vízvizsgálatokat végez
Helyszíni füstgázelemzést végez
Elvégzi a szükséges számításokat
Minősítést végez
Az eredményeket dokumentálja
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Az eszközök, műszerek napi karbantartását elvégzi
Előírások szerint tárolja az anyagokat, eszközöket
Szelektíven gyűjti a keletkező hulladékot
Dokumentálja az anyag- és műszerhasználatot
Gondoskodik az anyag utánpótlásáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A mintakezelés szabályai
B Környezetvédelmi laboratóriumok biztonságtechnikája
B Vegyszerismeret
B Laboreszköz és műszerismeret
B Szabványos talajvizsgálatok szabályai
B Szabványos vízvizsgálatok szabályai
B Szabványos szennyvízvizsgálatok szabályai
B Szabványos hulladékvizsgálatok szabályai
B Szabványos légszennyezés- és légszennyezettség vizsgálat
B Biológiai vízminősítési eljárások
B Bakteriológiai vízminősítés
C Biotechnológiai eljárások mikroszervezeteinek vizsgálata
B Helyszíni talajvizsgálat szabályai
B Helyszíni vízvizsgálat szabályai
B Helyszíni hulladékanalízis szabályai
B Helyszíni füstgázelemzés szabályai
B Mérési, vizsgálati adatok rögzítésének előírásai
Eredmények meghatározásához szükséges segédletek (képletek, összefüggések,
B
előírások)
B Minősítési előírások
B Hibaszámítás szabályai
B Karbantartás
B Laboratóriumi veszélyes hulladékok tárolásának, kezelésének szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Látás
Szaglás
Precizitás
Pontosság
Társas kompetenciák:
Határozottság
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Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1220-06 Nukleáris energetikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Atomerőművek üzemeltetésében részt vesz
Tanreaktorok üzemeltetésében részt vesz
Kísérleti energiatermelő üzemeltetésében, próbaüzemében részt vesz
Javaslatokat tesz a technológiák korszerűsítésére, az energiatermelés
környezetkímélőbb fejlesztésére
Javaslatokat tesz a fűtőanyagok újrahasznosításának korszerűsítésére
Részt vesz a nukleáris energia előállítása során alkalmazott legfontosabb gépi és
villamos ipari berendezések működtetésében
Részt vesz a hőenergia-termelés- és átalakítás gépeinek működtetésében
Részt vesz az egyen- és váltóáramú motorok működtetésében
Javaslatokat tesz az energiaelosztás, -átalakítás lehetőségeire
Részt vesz a transzformátorok működtetésében
Javaslatokat tesz a nukleáris energetika területén alkalmazott gépek, berendezések
környezetet károsító hatásainak csökkentésére
Speciális mintavételeket végez (kenőanyagok, vízminták, levegőminták)
Ellenőrzi a gázkibocsátásokat, a radioaktív nyomelemek határértékeit
Ellenőrzi a primerköri speciális víztisztító műtárgyak működését
Ellenőrzi a talajvíz minőségét, feltérképezi az esetleges szivárgásokat
Ellenőrzi a hulladékkezelést, hulladékgazdálkodást
Ellenőrzi a szekunderköri víznormákat
A környezet sugárterheléséről, állapotáról összefoglalót készít
Anyag- és energiamérleget készít
Energetikai számításokat végez
Havária esetén állapotjelzést ad a várható környezeti következményekről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az atomerőművek segédrendszerei, sugárvédelme
B A radioaktív hulladékok csoportosítása, elhelyezése
B A különleges típusú atomreaktorok működése
B Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
C A villamos energia átalakítás berendezései
C A villamos hálózatok típusai, felosztása
B A nukleáris energia előállítása során alkalmazott gépi villamos ipari berendezések
B A hőenergia termelés- és átalakítás gépeinek, berendezéseinek felépítése, működése
B Az egyen- és váltóáramú motorok működése, felépítése
C Az energiaelosztás-, átalakítás lehetőségei
B A transzformátorok felépítése, működése
C Az egyenirányítás lehetőségei, szerepe az energiaellátásban
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A nukleáris energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet károsító
hatásai
Nukleáris energetikai mérések a technológiában
Környezetvédelmi mérések a technológiában
Emissziós, imissziós határértékek
Termék, melléktermék, hulladék környezetre gyakorolt hatása
A nukleáris energia előállítása során keletkező légszennyező anyagok, azok hatása a
környezetre
A nukleáris energia előállítása során keletkező szennyvizek és kezelési lehetőségei
Talajszennyezések lehetősége, a szennyezés megelőzésének módjai
Az utólagos talajtisztítás lehetőségei
Az erőművek működése során fellépő zaj- és rezgéskeltő hatások
A keletkező radioaktív hulladékok szelektív gyűjtésének, kezelésének,
ártalmatlanításának, újrahasznosításának lehetőségei
A nukleáris energiaipari hulladékok veszélyességi jellemzői
A nukleáris energetika területén a környezeti hatásvizsgálat, az auditálás sajátosságai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Mintavevő eszközök használata
3
Labortechnikai eszközök használata
3
Nukleáris méréstechnikai eszközök használata
3
Nukleáris berendezések használata
3
Hőenergetikai berendezések használata
3
Villamos energetikai berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Látás
Társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémaelemzés -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1221-06 Vízgazdálkodó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Földművek létesítésében közreműködik
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Beton- és vasbeton kisműtárgyak létesítésében közreműködik
Kapcsolódó résztervezési (rajzolási, szerkesztési, számítási) feladatokat végez
Építésszervezési terveket készít
Talaj (mechanikai) vizsgálatokat végez és értékel
Építőanyag vizsgálatokat végez és értékel
Víztározót üzemeltet
Felszíni víz kitermelését, átemelését végzi, irányítja
Belvízelvezető rendszerek üzemeltetésében közreműködik
Részt vesz árvízvédekezési munkákban
Részt vesz helyi vízkárelhárítási munkákban
Részt vesz a vízminőségi kárelhárításban
Öntözőművek résztervezési munkáiban közreműködik
Öntözőművek, öntözőberendezések üzemeltetésében vesz részt
Halastavak résztervezési munkáiban közreműködik
Halastavak üzemeltetésében vesz részt
Csatornaművek résztervezési munkáiban közreműködik
Csatornaművek üzemeltetési, karbantartási munkáiban vesz részt
Vízművek résztervezési munkáiban közreműködik
Vízművek üzemeltetési, karbantartási munkáiban vesz részt
Ipari vízigényt határoz meg
Közreműködik ipari víz- és szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésében
Közreműködik víztakarékos eljárások kidolgozásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Hidrológiai számítások
C Hidraulikai számítások
C Víz- és szennyvíztechnológiai számítások
C Rajzolás, szerkesztés
B Építőanyagok
B Földművek
B Vízi közművek
B Beton- és vasbeton kisműtárgyak
C Ütemtervek szerkezete
C Elrendezési tervek
C Költségszámítás
C Anyaggazdálkodás
C Bérgazdálkodás
C Munkaerő-gazdálkodás
B Ármentesítés és védekezés
B Belvízmentesítés és védekezés
C Vízminőségi kárelhárítás
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C
C
C

Hegy- és dombvidéki vízrendezés
Mezőgazdasági vízgazdálkodás alapjai
Települési vízgazdálkodás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
ECDL CAD
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Geodéziai eszközök használata
3
Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
4
Vízgazdálkodási létesítmények, műtárgyak használata
3
Hidrometriai eszközök használata
4
Áramlástechnikai gépek (szivattyúk, kompresszorok) használata
2
Kéziszerszámok (hagyományos és elektromos) használata
Labortechnikai eszközök (kémiai, biológiai és anyagvizsgálati laboreszközök)
3
használata
4
Csővezetékek, szerelvények, idomok használata
3
Víz- és szennyvíztechnológiai berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Egyensúlyérzékelés
Hallás
Tűrőképesség
Állóképesség
Pontosság
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Precizitás
Kitartás
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
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Az 54 850 01 0010 54 01 azonosító számú, Energetikai környezetvédő megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1214-06
Általános környezetvédelmi feladatok
1215-06
Környezetvédelmi technikus feladatok
1216-06
Energetikai környezetvédő feladatok
Az 54 850 01 0010 54 02 azonosító számú, Hulladékgazdálkodó megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1214-06
Általános környezetvédelmi feladatok
1215-06
Környezetvédelmi technikus feladatok
1217-06
Hulladékgazdálkodó feladatok
Az 54 850 01 0010 54 03 azonosító számú, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1214-06
Általános környezetvédelmi feladatok
1215-06
Környezetvédelmi technikus feladatok
1218-06
Környezetvédelmi berendezés üzemeltető feladatok
Az 54 850 01 0010 54 04 azonosító számú, Környezetvédelmi méréstechnikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1214-06
Általános környezetvédelmi feladatok
1215-06
Környezetvédelmi technikus feladatok
1219-06
Környezetvédelmi méréstechnikus feladatok
Az 54 850 01 0010 54 05 azonosító számú, Nukleáris energetikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1214-06
Általános környezetvédelmi feladatok
1215-06
Környezetvédelmi technikus feladatok
1220-06
Nukleáris energetikus feladatok
Az 54 850 01 0010 54 06 azonosító számú, Vízgazdálkodó megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1214-06
Általános környezetvédelmi feladatok
1215-06
Környezetvédelmi technikus feladatok
1221-06
Vízgazdálkodó feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 850 01 0010 54 01 azonosító számú, Energetikai környezetvédő
megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

267/3.0/1214-06

267/2.0/1214-06

5

267/1.0/1214-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

267/5.0/1214-06

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
33
34
35
36

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

267/1.0/1215-06

31

267/4.0/1215-06

32
33
34
35
36

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
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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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

267/2.0/1215-06

4

267/4.0/1214-06

5
6
7
8
9
10
11
12

267/3.0/1215-06

13
14
15
16
17
18
19

267/3.0/1216-06

267/2.0/1216-06

267/4.0/1216-06

20

267/1.0/1216-06

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

21
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 54 850 01 0010 54 02 azonosító számú, Hulladékgazdálkodó megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

267/3.0/1214-06

267/2.0/1214-06

5

267/1.0/1214-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

267/5.0/1214-06

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
33
34
35
36

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

267/1.0/1215-06

31

267/4.0/1215-06

32
33
34
35
36

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
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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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

267/2.0/1215-06

4

267/4.0/1214-06

5
6
7
8
9
10
11
12

267/3.0/1215-06

13
14
15
16
17
18
19
20

267/1.0/1217-06

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

21
22
23

267/2.0/1217-06

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 54 850 01 0010 54 03 azonosító számú, Környezetvédelmi berendezés
üzemeltetője megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

267/3.0/1214-06

267/2.0/1214-06

5

267/1.0/1214-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

267/5.0/1214-06

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
33
34
35
36

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

267/1.0/1215-06

31

267/4.0/1215-06

32
33
34
35
36

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
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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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

267/2.0/1215-06

4

267/4.0/1214-06

5
6
7
8
9
10
11
12

267/3.0/1215-06

13
14
15
16
17
18
19

267/2.0/1218-06

20

267/4.0/1218-06

21

267/3.0/1218-06

267/1.0/1218-06

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

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 54 850 01 0010 54 04 azonosító számú, Környezetvédelmi méréstechnikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

267/3.0/1214-06

267/2.0/1214-06

5

267/1.0/1214-06

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

267/5.0/1214-06

18
19
20
21
22
23
24
25
26

267/4.0/1215-06

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
33
34
35
36

267/1.0/1215-06

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
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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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

267/2.0/1215-06

4

267/4.0/1214-06

5
6
7
8
9
10
11
12

267/3.0/1215-06

13
14
15
17
18
19

267/3.0/1219-06

20

267/4.0/1219-06

267/2.0/1219-06

16

267/1.0/1219-06

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

21
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 54 850 01 0010 54 05 azonosító számú, Nukleáris energetikus megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

267/3.0/1214-06

267/2.0/1214-06

5

267/1.0/1214-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

267/5.0/1214-06

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
33
34
35
36

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

267/1.0/1215-06

31

267/4.0/1215-06

32
33
34
35
36

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
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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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

267/2.0/1215-06

4

267/4.0/1214-06

5
6
7
8
9
10
11
12

267/3.0/1215-06

13
14
15
16
17
18
19
20
21

267/1.0/1220-06

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

22
23
24

267/2.0/1220-06

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 54 850 01 0010 54 06 azonosító számú, Vízgazdálkodó megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

267/3.0/1214-06

267/2.0/1214-06

5

267/1.0/1214-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

267/5.0/1214-06

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
33
34
35
36

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

267/1.0/1215-06

31

267/4.0/1215-06

32
33
34
35
36

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
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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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

267/2.0/1215-06

4

267/4.0/1214-06

5
6
7
8
9
10
11
12

267/3.0/1215-06

13
14
15
16
17
18
19

267/4.0/1221-06

267/1.0/1221-06

267/3.0/1221-06

20

267/2.0/1221-06

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

21
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 54 850 01 0010 54 01 azonosító számú, Energetikai környezetvédő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése
elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

1

267/1.0/1214-06

Környezet- és természetvédelmi
alapfeladatok

180

0

0

180

2

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

144

72

0

216

3

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

0

72

162

234

4

267/4.0/1214-06

160

0

0

160

5

267/5.0/1214-06

36

0

0

36

6

267/1.0/1215-06

Technológiák környezetterhelése

144

0

0

144

7

267/2.0/1215-06

Környezetvédelem az ipari
technológiákban

124

41

0

165

8

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

80

0

0

80

9

267/4.0/1215-06

Az ipari tevékenység
környezetterhelésének mérése

0

0

162

162

10

267/1.0/1216-06

Erőművek üzemeltetése

131

0

0

131

11

267/2.0/1216-06

Energetikai berendezések

125

0

0

125

12

267/3.0/1216-06

Energetikai gyakorlatok

0

170

0

170

13

267/4.0/1216-06

Szervezési feladatok

33

0

0

33

Mindösszesen óra: 1157

355

324

1836

Műszaki koordinációs és
szakigazgatási feladatok
Biztonságtechnika és
környezetegészségügy
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Az 54 850 01 0010 54 02 azonosító számú, Hulladékgazdálkodó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése
elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

14

267/1.0/1214-06

Környezet- és természetvédelmi
alapfeladatok

180

0

0

180

15

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

144

72

0

216

16

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

0

72

162

234

17

267/4.0/1214-06

160

0

0

160

18

267/5.0/1214-06

36

0

0

36

19

267/1.0/1215-06

Technológiák környezetterhelése

144

0

0

144

20

267/2.0/1215-06

Környezetvédelem az ipari
technológiákban

124

41

0

165

21

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

80

0

0

80

22

267/4.0/1215-06

0

0

162

162

23

267/1.0/1217-06

34

85

0

119

24

267/2.0/1217-06

256

0

84

340

Mindösszesen óra: 1158

270

408

1836

Műszaki koordinációs és
szakigazgatási feladatok
Biztonságtechnika és
környezetegészségügy

Az ipari tevékenység
környezetterhelésének mérése
Hulladékgazdálkodás előkészítési
feladata
Hulladékkezelés folyamata
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Az 54 850 01 0010 54 03 azonosító számú, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése
elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

25

267/1.0/1214-06

Környezet- és természetvédelmi
alapfeladatok

180

0

0

180

26

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

144

72

0

216

27

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

0

72

162

234

28

267/4.0/1214-06

160

0

0

160

29

267/5.0/1214-06

36

0

0

36

30

267/1.0/1215-06

Technológiák környezetterhelése

144

0

0

144

31

267/2.0/1215-06

Környezetvédelem az ipari
technológiákban

124

41

0

165

32

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

80

0

0

80

33

267/4.0/1215-06

Az ipari tevékenység
környezetterhelésének mérése

0

0

162

162

34

267/1.0/1218-06

Tisztítóberendezések üzemeltetése

153

0

0

153

35

267/2.0/1218-06

Hulladékkezelés

68

0

0

68

36

267/3.0/1218-06

69

0

0

69

37

267/4.0/1218-06

0

169

0

169

Mindösszesen óra: 1158

354

324

1836

Műszaki koordinációs és
szakigazgatási feladatok
Biztonságtechnika és
környezetegészségügy

Környezetvédelmi berendezések
géptana
Környezetvédelmi berendezések
üzemeltetési gyakorlata
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Az 54 850 01 0010 54 04 azonosító számú, Környezetvédelmi méréstechnikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése
elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

38

267/1.0/1214-06

Környezet- és természetvédelmi
alapfeladatok

180

0

0

180

39

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

144

72

0

216

40

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

0

72

162

234

41

267/4.0/1214-06

160

0

0

160

42

267/5.0/1214-06

36

0

0

36

43

267/1.0/1215-06

Technológiák környezetterhelése

144

0

0

144

44

267/2.0/1215-06

Környezetvédelem az ipari
technológiákban

124

41

0

165

45

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

80

0

0

80

46

267/4.0/1215-06

Az ipari tevékenység
környezetterhelésének mérése

0

0

162

162

47

267/1.0/1219-06

Biztonságtechnikai feladatok

51

0

0

51

48

267/2.0/1219-06

Műszaki feladatok

61

0

0

61

49

267/3.0/1219-06

Mérési feladatok

58

0

170

228

50

267/4.0/1219-06

Adatfeldolgozás, minősítés

119

0

0

119

Mindösszesen óra: 1157

185

494

1836

Műszaki koordinációs és
szakigazgatási feladatok
Biztonságtechnika és
környezetegészségügy
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Az 54 850 01 0010 54 05 azonosító számú, Nukleáris energetikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése
elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

51

267/1.0/1214-06

Környezet- és természetvédelmi
alapfeladatok

180

0

0

180

52

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

144

72

0

216

53

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

0

72

162

234

54

267/4.0/1214-06

160

0

0

160

55

267/5.0/1214-06

36

0

0

36

56

267/1.0/1215-06

Technológiák környezetterhelése

144

0

0

144

57

267/2.0/1215-06

Környezetvédelem az ipari
technológiákban

124

41

0

165

58

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

80

0

0

80

59

267/4.0/1215-06

Az ipari tevékenység
környezetterhelésének mérése

0

0

162

162

60

267/1.0/1220-06

Energiatermelő rendszerek

135

0

0

135

61

267/2.0/1220-06

Nukleáris környezetvédelem

154

68

102

324

Mindösszesen óra: 1157

253

426

1836

Műszaki koordinációs és
szakigazgatási feladatok
Biztonságtechnika és
környezetegészségügy
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Az 54 850 01 0010 54 06 azonosító számú, Vízgazdálkodó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

62

267/1.0/1214-06

Környezet- és természetvédelmi
alapfeladatok

63

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

64

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

65

267/4.0/1214-06

66

267/5.0/1214-06

67

267/1.0/1215-06

68

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

180

0

0

180

144

72

0

216

0

72

162

234

160

0

0

160

36

0

0

36

Technológiák környezetterhelése

144

0

0

144

267/2.0/1215-06

Környezetvédelem az ipari
technológiákban

124

41

0

165

69

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

80

0

0

80

70

267/4.0/1215-06

Az ipari tevékenység
környezetterhelésének mérése

0

0

162

162

71

267/1.0/1221-06

Létesítési feladatok

187

0

102

289

72

267/2.0/1221-06

Vízkárelhárítási és vízrendezési
feladatok

51

0

0

51

73

267/3.0/1221-06

Vízhasznosítási feladatok

51

0

0

51

74

267/4.0/1221-06

Üzemeltetési, üzemellenőrzési
feladatok

0

0

68

68

Mindösszesen óra: 1157

185

494

1836

Műszaki koordinációs és
szakigazgatási feladatok
Biztonságtechnika és
környezetegészségügy

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.

A szakképesítés/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:
1214-06 Általános környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alapvető jog, szakigazgatás és szabványügy ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Környezettechnikai eljárások, hidrológia és hidraulika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Méréstechnika (fizika, kémiai és biológiai mérések). Műszaki dokumentálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Gépészet és automatizálási mérések és biztonságtechnikájuk
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 25%
3. feladat 20%
4. feladat 25%
5. feladat 15%
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2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1215-06 Környezetvédelmi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Környezetgazdálkodás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1216-06 Energetikai környezetvédő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Energetikai feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Erőművi technológiák és energetikai berendezések
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Energetikai labormunka
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1217-06 Hulladékgazdálkodó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hulladékok gyűjtése, szállítása és a kezelőtelepek üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hulladékok fizikai, kémiai, biológiai és termikus kezelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hulladékanalízis
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1218-06 Környezetvédelmi berendezés üzemeltető feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Környezetvédelmi berendezések üzemeltetése, karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1219-06 Környezetvédelmi méréstechnikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Környezetvédelmi méréstechnikai vizsgálatok és értékelésük
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 210 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Környezetvédelmi analitikai feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
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7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1220-06 Nukleáris energetikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Nukleáris méréstechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Nukleáris technológia és géptan
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1221-06 Vízgazdálkodó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Résztervezési feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Építés- és szervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vízhasznosítás és vízkárelhárítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 850 01 0010 54 01 azonosító számú, Energetikai környezetvédő megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 45
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 25
Az 54 850 01 0010 54 02 azonosító számú, Hulladékgazdálkodó megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 45
2. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 25
Az 54 850 01 0010 54 03 azonosító számú, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 45
2. vizsgarész: 30
5. vizsgarész: 25
Az 54 850 01 0010 54 04 azonosító számú, Környezetvédelmi méréstechnikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 45
2. vizsgarész: 30
6. vizsgarész: 25
Az 54 850 01 0010 54 05 azonosító számú, Nukleáris energetikus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 45
2. vizsgarész: 30
7. vizsgarész: 25
Az 54 850 01 0010 54 06 azonosító számú, Vízgazdálkodó megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 45
2. vizsgarész: 30
8. vizsgarész: 25
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az 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 a
Környezetvédelmi technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 850 01 0010 54 01 azonosító számú, Energetikai környezetvédő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1214-06

Környezet- és
természetvédelmi
alapfeladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

267/1.1/1214-06
267/1.2/1214-06
267/1.3/1214-06
267/1.4/1214-06
267/1.5/1214-06
267/1.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Talaj és levegő mint környezeti elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Helyszíni szemlén részt vesz
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talaj mint környezeti elem
B típus Levegő mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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42
30
48
24
16
20

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
180
0
0
0

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezet fogalma, abiotikus és biotikus környezet elemei
Talaj fogalma, kialakulása, talajképző tényezők, talajok osztályozása, zonális, azonális és
hidromorf talajok típusai, jellemzői
Talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, talajdegradáció okai, formái, leggyakoribb
talajszennyező anyagok és hatásuk
Levegő összetétele, légkör szerkezete, fizikai állapotjellemzői, légszennyező anyagok és
forrásuk, szennyezőanyag terjedése, öntisztulás folyamata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Helyszíni szemlén részt vesz
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes vizek csoportosítása, jellemzői, felszíni és felszín alatti vízformák
Fizikai, kémiai, biológiai és egyéb vízminőségi jellemzők
Vizek minősítési rendszerei
Vízszennyező anyagok, forrásuk és hatásuk a vízi ökoszisztémára
Vizek öntisztulása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
C típus Radioaktivitás a környezetben
B típus Zaj, zajjal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Település fogalma, típusai, szerkezete, funkcionális egységei, urbanizáció és szakaszai,
települési infrastruktúra elemei, jellemzői, szektorai
Hangtani alapfogalmak, zajforrások és jellemzői, a zaj élettani hatásai, zajvédelem
Radioaktivitás alapfogalmai, radioizotópok alkalmazási területei, sugárvédelem alapjai
Atomerőművek az energiatermelésben, környezeti hatásai, radioaktív hulladékok
csoportosítása, biztonságos elhelyezése
Lakosság szerepe a környezetvédelemben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt szaktanterem
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékok fogalma, csoportosítása, környezetkárosítása, hulladékok besorolása,
hulladékgazdálkodás elemei: megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás
Hulladékkezelés folyamata
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Bioindikációt alkalmaz
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ökológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ökológiai alapfogalmak: ökológiai tényező, környezet és tűrőképesség, indikáció,
indikátorszervezetek, biológiai organizáció folyamata, szintjei, szupraindividuális
szerveződési szintek jellemzői
Populációk sajátosságai: csoporttulajdonságai, populációdinamika, populáció demográfia,
térszerkezet
Élőlénytársulások szerveződése, szerkezete, alapjelenségei, társulástípusok, populációs
kölcsönhatások, anyag-és energiaáramlások, biogeokémiai körfolyamatok
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
A tananyagelem megnevezése:

267/1.6/1214-06
Természetvédelem alapjai

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Védetté nyilvánítás folyamata, védelem fokozatai
C típus Természeti értékeket veszélyeztető tényezők
C típus Természeti értékek és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetvédelem célja, feladatai, természetvédelmi alapfogalmak, természetvédelmi
értékek és azokat veszélyeztető tényezők
Védett természeti értékek csoportosítása
Hazai és nemzetközi védelmi kategóriák
Védett és fokozottan védett természeti értékek
Védetté nyilvánítás folyamata
Helyi és országos jelentőségű védett természeti értékek
Natura 2000-es területek
A természetvédelem tárgykörei: földtani, víztani, állattani, növénytani, tájképi és
kultúrtörténeti értékek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

267/2.1/1214-06
267/2.2/1214-06
267/2.3/1214-06
267/2.4/1214-06
267/2.5/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezettechnika alapjai, műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezettechnikai biológiai eljárások
C típus Környezettechnikai kémiai eljárások
C típus Környezettechnikai fizikai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Műtárgy-rajz értelmezése, készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Környezettechnika mérőszoba
Üzemlátogatás szennyvíztisztító műben
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezettechnikai műveletek és a műveletek során alkalmazott technológiai elvek
Fizikai műveletek és berendezései: szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései
Ülepítés, centrifugálás, sűrítés, felúsztatás, flotálás és berendezései
Szűrés különböző szűrőanyagokon
Szűrőberendezések és alkalmazásuk
Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások
Kémiai eljárások, műveletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és
biokémiai alapja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz természetes körforgása és a körfolyamat elemei, vízkészlet és változása, vízháztartási
egyenlet, a felszíni vizek hidrológiája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai alapfogalmak, hidraulikai alapelemek, hidrosztatika alapegyenlete, víznyomás,
felhajtóerő, úszás
Folyadékmozgások osztályozása, szabadfelszínű vízmozgás, nyomás alatti vízmozgás,
Bernoulli-egyenlet

54

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészet alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidraulikus, pneumatikus, villamos irányítás elve
C típus Motortan
C típus Hajtási módok
C típus Gépszerkezettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek: kötőelemek, kötések, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, hajtások
Belső égésű motorok és elektromos berendezései
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Automatizálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektrotechnikai alapok
C típus Automatizálás elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automatizálás alapfogalmai
Hidraulikus irányítás, pneumatikus irányítás, villamos irányítás, jelátalakítás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

267/3.1/1214-06
267/3.2/1214-06
267/3.3/1214-06
267/3.4/1214-06

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet készít
Bioindikációt alkalmaz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Kémiai jellemzőket mér, értékel
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidrometeorológiai mérések
B típus Bioindikáció módszere
B típus Makrobiológiai vizsgálati módszerek
C típus Mikrobiológiai vizsgálati módszerek
B típus Kémiai elemző vizsgálati módszerek
B típus Fizikai vizsgálati módszerek
B típus Mintavételezés és mintakezelés
B típus Helyszíni (terepi) mérési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi eszközök használata
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Környezetvédelmi laboratórium
Természeti környezet
Erdőterület
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése
Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése
Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, vízés levegővizsgálat
Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi értékelés

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezethez kapcsolódó környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zajmérést végez
Radiológiai jellemzőket mér, értékel
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
C típus Radioaktivitás a környezetben
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
D típus Radiológiai jellemzők mérése
C típus Zajmérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladék mintavétel, a minta előkészítése vizsgálatra
Mennyiség, mechanikai összetétel, alapvető fizikai, kémiai jellemzők meghatározása
helyszínen és laboratóriumban
Zajmérés, zajhatárértékek, zajtérkép készítése, háttérsugárzás mérése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és vízmérési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Geodéziai mérések
C típus Vízrajzi mérések
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
3. szint Helyszínrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Tervezési képesség
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Írásos elemzések készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely, tanpálya
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenesek kitűzése, hosszmérés, állandó nagyságú szögek kitűzése, derékszögű
koordinátamérés, szintezés alapelve, gyakorlati végrehajtása
Vonalszintezés végrehajtása, hossz-, keresztszelvény- és területszintezés végrehajtása,
ingatlan-nyilvántartás
Vízállás mérése, vízhozam mérése, vízmélység mérése, hidrológiai adatok feldolgozása

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti és villamos alapmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépes folyamatirányítás rendszere
C típus Hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C típus Villamos vezérlési módok
C típus Jelátalakítók működése
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C típus Villamos jellemzők mérése
C típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Gépészeti eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai, pneumatikus és villamos alapkapcsolások elkészítése, jelátalakítók
alkalmazása
Q-H-görbe felvétele mérések alapján, optimális munkapont szerkesztése
Szivattyú paramétereinek mérése hidraulikai mérőpadon
Veszteségek mérése hidraulikai mérőpadon
Feszültség, áramerősség, ellenállás mérése, villamos teljesítmény, hatásfok számítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

267/4.0/1214-06

Műszaki
koordinációs és
szakigazgatási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

267/4.1/1214-06
267/4.2/1214-06
267/4.3/1214-06
267/4.4/1214-06
267/4.5/1214-06
267/4.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakigazgatási alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Meghallgatáson részt vesz
Helyszíni szemlén részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
62

48
16
32
32
16
16

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
160
0
0
0

Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános államigazgatási ismeretek: alapfogalmak, államigazgatási eljárás,
államigazgatási határozat, hatósági nyilvántartás, ellenőrzés, jogorvoslat, végrehajtás,
eljárási költség, ügyviteli szabályzat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hatósági bevallásokat készít
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
A szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszolgáltatás szabályai, rendje
B típus Nyilvántartás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi igazgatási ismeretek, vízügyi igazgatási ismeretek, önkormányzati
igazgatási ismeretek
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogszabályi környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, véleményezi a jogszabálytervezeteket vagy környezetvédelmi belső utasításokat
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
B típus A jogszabályok szerkezete
C típus Jogszabályok és hierarchiájuk
B típus Jogforrások és hierarchiájuk
C típus A hatalmi ágak és funkciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkotmányjogi, jogi alapfogalmak, jogágak, jogviszony, jogalkalmazás, jogi felelősség,
polgári és kötelmi jogi ismeretek alapjai
Munkajogi és hatályos környezetvédelmi törvények, jogszabályok
Környezetvédelmi Információs Rendszer
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, a szakmai
és a civil szervezetek között
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozási környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki szabályozás eszközei
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszköznyilvántartást vezet
Havária tervek készítésében részt vesz
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Gazdasági tervek készítésében részt vesz
Belső szakmai tervek készítésében részt vesz
Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belső rendeletek, utasítások, szabályozási területek
B típus Külső és belső tervek készítésének szabályai
C típus Pályázat írásának módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges
adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források
Sikeres pályázat és szerződéskötés
Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki koordináció és szakmai kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok megvalósításában vesz részt
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Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előadás tervezése, vizuális segédeszközök, irodatechnikai eszközök és használata,
prezentációkészítés, kommunikációs módszerek
Tárgyalási stílusok, konfliktus és kezelése, bizalomépítés, elkötelezettség,
kompromisszum
A civil szervezetek feladatai, jogai, a kapcsolattartás formái
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, szakmai és
civil szervezetek között
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelmi követelmények
B típus Eljárások baleseti havária esetén
C típus Munkavédelmi szabályzatok előírásai
B típus Tűzveszélyességi osztályok, tűzvédelem
C típus A tűzvédelmi szabályzat előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök használata
4. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Munkavédelmi jelképek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem és területei, baleset, üzemi baleset és bejelentése, foglalkozási ártalom,
foglalkozási betegség
A munkavállaló és munkaadó jogai és kötelességei a munkavédelem területén, magatartási
szabályok, elsősegélynyújtás
Munkavédelem szakmai feladatai, gépek, berendezések biztonságtechnikája
Munkavédelmi Szabályzat
Általános tűzvédelmi ismeretek, tűztípusok, tűzoltási módok, oltóanyagok,
tűzveszélyességi osztályok, tűzjelzés, bejelentés, Tűzvédelmi Szabályzat
Laboratóriumok, műhelyek munkavédelmi előírásai, szabadban végzett munkák
munkavédelmi előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetegészségügy
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Település-egészségügy
C típus Munkaegészségügy
C típus Járványügy
B típus Anyagok/hulladékok veszélyességi jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok, hulladékok hatása az egészségre, biztonságos gyűjtésük, tárolásuk,
kezelésük, Környezetvédelmi Szabályzat
Zaj, rezgés, sugárzás egészségkárosítása, az urbanizáció hatása az egészségre,
egészségkárosodást megelőző tevékenység lehetőségei
Egészségkárosító környezeti hatások, kockázati tényezők, víz, talaj, levegő szennyezések
forrásai, egészségkárosítása
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajterhelő technológiák
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászat talajkárosító hatásai, az olajbányászat talajszennyezése
Kohászat talajszennyezése (salakhányók, meddőhányók, pernyehányók)
Gépipar talajszennyezése (fém- és olajszennyezés)
Vegyipar talajszennyezése (savak, lúgok, toxikus anyagok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Vízterhelő technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Élelmiszeripari technológiák, a technológiák vízhasználata, szennyvizei
Cellulózgyártás technológiája, vízhasználata, szennyvizei
Papírgyártás vízhasználata, szennyvizei
Energiaipar vízhasználata, a vizek hőszennyezése
Textilipari technológiák, vízhasználat, szennyvizek
Bőripari technológiák, szennyvizek

72

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Levegőszennyező és zajterhelő technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Levegőterhelő technológiák
C típus Környezeti zajterhelések
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőipar légszennyezése, zajterhelése
Energiaipar légszennyezése
Közlekedés légszennyezése és zajterhelése
Gépipar zajterhelése

73

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1215-06

Környezetvédelem
az ipari
technológiákban

azonosítója

szk
szk
szk
szk

267/2.1/1215-06
267/2.2/1215-06
267/2.3/1215-06
267/2.4/1215-06

48
48
28
0

0
0
0
41

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetközpontú Irányítási Rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a KIR-rendszer kialakításában
Részt vesz a tanúsítás előkészítésében
Részt vesz a rendszer folyamatos felülvizsgálatában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
B típus Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Bevezetett KIR-rendszer feladattal vezetett tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia környezeti tényezőinek és környezeti hatásainak feltárása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Környezeti politika megfogalmazása
Tervezés lépései
Végrehajtás és működtetés módja
Ellenőrző és helyesbítő tevékenység jelentősége
Vezetőségi felülvizsgálat lényege, jelentősége
Folyamatos fejlesztés fogalma, célja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kész hatástanulmányok feladattal vezérelt tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia hatótényezőinek és hatásfolyamatainak feltárása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hatótényezők meghatározása
Hatásfolyamatok feltárása
Hatásterület előzetes lehatárolása
A környezetállapot leírása
A hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése
Az állapotváltozások értékelése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Elérhető legjobb technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Elérhető legjobb technológia előírásai (BAT)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A BATRef feladattal vezérelt tanulmányozása 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia összehasonlítása az elérhető legjobb technológiával 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Integrált szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés IPPC
Elérhető legjobb technológia (BAT), elérhető legjobb megoldás (BATNEEC)
BATREF előírásai
Környezetvédelmi engedélyek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció az ipari technológiákban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a veszélyes anyagokat
Nyilvántartja a rendszerparamétereket
Beszerzi és nyilvántartja a biztonsági adatlapokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai paraméterek nyilvántartásának szabályai
B típus Veszélyes anyagok nyilvántartásának szabályai
B típus Biztonsági adatlapok nyilvántartásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Nyilvántartó lapok kitöltése 30%
Biztonsági adatlapok feladattal vezérelt tanulmányozása 40%
Adatgyűjtés 5%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
41 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok jelrendszere (R és S mondatok) és értelmezése
Veszélyes anyagok nyilvántartási szabályai
Biztonsági adatlapok tartalma és nyilvántartása
Technológiai paraméterek nyilvántartása
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8. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

azonosítója

szk
szk

267/3.1/1215-06
267/3.2/1215-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozói ajánlatok elbírálásában részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Piaci, pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Adatgyűjtés 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Esetleírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing, ökomarketing fogalma
Ökomarketing stratégiák fajtái
Az ökomarketing előnyei és kockázatai
A környezetgazdálkodás feladatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Bírságszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bírságokat számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelmi bírságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Adatgyűjtés 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Bírságszámítás 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízbírság, csatornabírság számítása
Légszennyezési bírság számítása
Zaj- és rezgésbírság számítása
Hulladékbírság számítása
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9. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

megnevezése

jellege

azonosítója

sza

267/4.1/1215-06

0

0

67

267/4.0/1215-06

Az ipari tevékenység
környezetterhelésének mérése

sza

267/4.2/1215-06

0

0

95
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Porvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
67 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pormintavétel (emissziós, immissziós)
Porvizsgálatok: szemcseméret, szemcseösszetétel, vízoldható, vízben oldhatatlan frakció,
toxikus porok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázelemzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
95 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázmintavétel (emissziós, immissziós)
Füstgázelemzés: kéndioxid, nitrogénoxidok, ammónia stb. mérése
Gázkromatográfiás elemzések
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10. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1216-06

Erőművek
üzemeltetése

azonosítója

szk
szk
szk

267/1.1/1216-06
267/1.2/1216-06
267/1.3/1216-06

50
49
32

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1216-06
A tananyagelem megnevezése:
Fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Széntüzelésű erőmű üzemeltetésében részt vesz
Olaj- és gáztüzelésű erőmű üzemeltetésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fosszilis energiahordozók
C típus Energiahordozók szállítása, tárolása
B típus Erőművek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Leírás készítése 10%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművekben
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Fosszilis tüzelőanyagok jellemzői: összetétel, fűtőérték, hamutartalom, víztartalom, Startalom, N-tartalom
Széntüzelésű erőművek technológiája
Gáztüzelésű erőművek technológiája
Olajtüzelésű erőművek technológiája
Energiahordozók tárolása, szállítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1216-06
A tananyagelem megnevezése:
Megújuló energiaforrással működő erőművek technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szélerőmű üzemeltetésében részt vesz
Naperőmű üzemeltetésében részt vesz
Vízierőmű üzemeltetésében részt vesz
Biomasszával működő erőmű üzemeltetésében részt vesz
Geotermikus technológiát üzemeltet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Megújuló energiaforrások
B típus Erőművek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Leírás készítése 10%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás megújuló energiaforrással működő erőművekben
Képzési idő:
49 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megújuló energiaforrások jellemzői
Naperőművek működése
Szélerőművek technológiája
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Vízerőművek működése
Biomasszával működő erőművek technológiája
Geotermikus energiát hasznosító technológiák
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1216-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőművek környezetvédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatokat tesz a technológia korszerűsítésére
Javaslatokat tesz az újrahasznosításokra (hulladékenergia, kondenzvíz, füstgáz hőtartalma
stb.)
Ellenőrzi a füstgáztisztító berendezések működtetését
Ellenőrzi a víztisztító műtárgyak működtetését
Ellenőrzi a hulladékkezelést, hulladékgazdálkodást
Ellenőrzi a zajkibocsátást
Javaslatokat tesz a kibocsátások csökkentésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Porleválasztók
C típus Gáztisztítók
C típus Szennyvíztisztító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Állóképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás erőművekben
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Füstgáztisztítás: porleválasztók, gáztisztítók
Energetikai ipari vizek kezelése, tisztítása
Energiaipari hulladékok kezelése
Zajmérés, zaj- és rezgésvédelmi határértékek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1216-06

Energetikai
berendezések

azonosítója

szk
szk
szk

267/2.1/1216-06
267/2.2/1216-06
267/2.3/1216-06

31
46
48

0
0
0
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gyakorlati
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elméletigényes
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elméleti

óraszáma

0
0 125
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1216-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőenergiatermelés- és átalakítás gépeinek működése és környezeti hatásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a hőenergia-termelés és -átalakítás gépeinek, berendezéseinek működtetésében
(kazánok, hőcserélők, rekuperátorok, regenerátorok, szivattyúk, ventilátorok,
kompresszorok, hűtőberendezések)
Javaslatokat tesz az energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet
károsító hatásainak csökkentésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Energiatermelés, átalakítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Leírás készítése 10%
Géprajzok készítése 30%
Géprajzok elemzése 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás erőművekben
Képzési idő:
31 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kazánok, hőcserélők felépítése, működése
Rekuperátorok, regenerátorok felépítése, működése
Szivattyúk típusai, működésük, méretezésük
Ventilátorok elvi felépítése, működése
Kompresszorok felépítése, működési feltételek
Hűtőberendezések típusai, Carnot- körfolyamat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1216-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek működése és környezeti hatásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az erőgépek működtetésében (belső égésű motorok, vízerőgépek, dugattyús
gőzgépek, gőzturbinák, gázturbinák, szélerőgépek)
Javaslatokat tesz az energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet
károsító hatásainak csökkentésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erőgépek
B típus Energiatermelés, átalakítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Energetikai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Leírás készítése 10%
Géprajzok készítése 30%
Géprajzok elemzése 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás erőművekben
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belső égésű motorok típusai, felépítése, működése
Vízerőgépek típusai, elvi vázlatok
Dugattyús gőzgépek típusai, elvi vázlatok
Gőzturbinák, gázturbinák működése
Szélerőgépek működése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1216-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramfejlesztők, villanymotorok működése, környezeti hatásaik
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az áramfejlesztők, villanymotorok működtetésben (egyenáramú generátorok,
egyenáramú motorok, váltóáramú generátorok, váltóáramú motorok, aszinkron motorok,
szinkron motorok, különleges villanymotorok)
Javaslatokat tesz a villamosenergia-elosztás lehetőségeire
Részt vesz a transzformátorok működtetésében
Javaslatokat tesz az energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet
károsító hatásainak csökkentésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Generátorok, motorok
B típus Energiatermelés, átalakítás gépei
C típus Villamos-elosztás
C típus Transzformátorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Energetikai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Leírás készítése 10%
Géprajzok készítése 30%
Géprajzok elemzése 30%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás erőművekben
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenáramú motorok, váltóáramú motorok
Egyenáramú generátorok, váltóáramú generátorok
Aszinkron, szinkron motorok
Villamosenergia-elosztás lehetőségei
Transzformátorok működése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1216-06

Energetikai
gyakorlatok

azonosítója

szk
szk

267/3.1/1216-06
267/3.2/1216-06

0
0

74
96

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1216-06
A tananyagelem megnevezése:
Energetikai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza az égéselméleti jellemzőket (fajlagos oxigén, égéslevegő, fajlagos
füstgáztérfogat, füstgáz-összetétel, tüzelési hatásfok)
Hőmennyiségekkel kapcsolatos számításokat végez
Kiszámolja a kibocsátások tömegáramát, koncentrációját
Anyag- és energiamérleget készít
Környezetvédelmi bírságokat számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Égéselméleti számítás
C típus Hőmennyiség számítás
C típus Tömegáram, koncentrációszámítás
C típus Környezetvédelmi bírság számítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Áttekintőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 20%
Számítások végzése 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás erőművekben
Képzési idő:
74 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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összes
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elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
170
0

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Égéselméleti számítások (fajlagos oxigén, égéslevegő, fajlagos füstgáztérfogat, füstgázösszetétel, tüzelési hatásfok meghatározása)
Hőmennyiségek számítása
Anyag- és energiamérleg készítése, fajlagos mennyiségek számítása
Bírságszámítás: légszennyezési bírság, vízbírság, szennyvízbírság, hulladékbírság,
zajbírság
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1216-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méri az erőműi szenek fizikai és kémiai jellemzőit
Méri az olajok fizikai és kémiai jellemzőit
Méri az energiaipari vizek jellemzőit
Füstgáz-mintát vesz
Méri a füstgáz mennyiségét és összetételét
Mérési eredményeit kiértékeli
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Energetikai mintavétel
C típus Füstgázelemzés
D típus Szennyvízvizsgálat
D típus Hulladékok vizsgálata
C típus Olajok vizsgálata
C típus Szénvizsgálat
C típus Szabványok, határértékek, alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Füstgázminták elemzése 20%
Tüzelőanyagok elemzése 20%
Vízminták elemzése 20%
Hulladékok elemzése 20%
Mérési eredmények kiértékelése, határértékek alkalmazása 20%
A képzési helyszín jellege:
Környezetvédelmi laboratórium
Üzemlátogatás laboratóriumokban
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Képzési idő:
96 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fosszilis tüzelőanyagok vizsgálata (szén, olaj, gáz): hamutartalom, nedvességtartalom,
kéntartalom, égéshő, fűtőérték
Füstgázelemzés: Nitrogénoxidok, CO, kén-dioxid meghatározása
Hulladékok vizsgálata: hulladékok összetétele,
Energiaipari vizek, szennyvizek vizsgálata
Szabványok, határértékek

90

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

267/4.0/1216-06

Szervezési feladatok

azonosítója

szk
szk

267/4.1/1216-06
267/4.2/1216-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1216-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőforrás-gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erőművek üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Áttekintőképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel beszerzéseken 20%
Beszerzési szabályzatok tanulmányozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Katalógusok tanulmányozása 20%
Árlisták elemzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Látogatás kereskedelmi egységekben
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beszerzési szabályzatok
Termékkatalógusok, árlisták
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33

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1216-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás, marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Helyszíni szemlén részt vesz
Meghallgatáson részt vesz
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Pályázatok megvalósításában vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alkalmazott környezetvédelmi jog
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Áttekintőképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Pályázatok elemzése 20%
Pályázatok készítése 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Látogatás hatóságoknál
Látogatás szakmai és civil szervezeteknél
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi hatóságok
Szakmai és civil szervezetek
A pályázatírás szabályai (formai, tartalmi)
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Az 54 850 01 0010 54 02 azonosító számú, Hulladékgazdálkodó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1214-06

Környezet- és
természetvédelmi
alapfeladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

267/1.1/1214-06
267/1.2/1214-06
267/1.3/1214-06
267/1.4/1214-06
267/1.5/1214-06
267/1.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Talaj és levegő mint környezeti elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Helyszíni szemlén részt vesz
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talaj mint környezeti elem
B típus Levegő mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
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42
30
48
24
16
20

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
180
0
0
0

Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezet fogalma, abiotikus és biotikus környezet elemei
Talaj fogalma, kialakulása, talajképző tényezők, talajok osztályozása, zonális, azonális és
hidromorf talajok típusai, jellemzői
Talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, talajdegradáció okai, formái, leggyakoribb
talajszennyező anyagok és hatásuk
Levegő összetétele, légkör szerkezete, fizikai állapotjellemzői, légszennyező anyagok és
forrásuk, szennyezőanyag terjedése, öntisztulás folyamata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Helyszíni szemlén részt vesz
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes vizek csoportosítása, jellemzői, felszíni és felszín alatti vízformák
Fizikai, kémiai, biológiai és egyéb vízminőségi jellemzők
Vizek minősítési rendszerei
Vízszennyező anyagok, forrásuk és hatásuk a vízi ökoszisztémára
Vizek öntisztulása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
C típus Radioaktivitás a környezetben
B típus Zaj, zajjal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Település fogalma, típusai, szerkezete, funkcionális egységei, urbanizáció és szakaszai,
települési infrastruktúra elemei, jellemzői, szektorai
Hangtani alapfogalmak, zajforrások és jellemzői, a zaj élettani hatásai, zajvédelem
Radioaktivitás alapfogalmai, radioizotópok alkalmazási területei, sugárvédelem alapjai
Atomerőművek az energiatermelésben, környezeti hatásai, radioaktív hulladékok
csoportosítása, biztonságos elhelyezése
Lakosság szerepe a környezetvédelemben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt szaktanterem
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékok fogalma, csoportosítása, környezetkárosítása, hulladékok besorolása,
hulladékgazdálkodás elemei: megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás
Hulladékkezelés folyamata
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Bioindikációt alkalmaz
Vízminőségvédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ökológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ökológiai alapfogalmak: ökológiai tényező, környezet és tűrőképesség, indikáció,
indikátorszervezetek, biológiai organizáció folyamata, szintjei, szupraindividuális
szerveződési szintek jellemzői
Populációk sajátosságai: csoporttulajdonságai, populációdinamika, populáció demográfia,
térszerkezet
Élőlénytársulások szerveződése, szerkezete, alapjelenségei, társulástípusok, populációs
kölcsönhatások, anyag-és energiaáramlások, biogeokémiai körfolyamatok
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Védetté nyilvánítás folyamata, védelem fokozatai
C típus Természeti értékeket veszélyeztető tényezők
C típus Természeti értékek és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetvédelem célja, feladatai, természetvédelmi alapfogalmak, természetvédelmi
értékek és azokat veszélyeztető tényezők
Védett természeti értékek csoportosítása
Hazai és nemzetközi védelmi kategóriák
Védett és fokozottan védett természeti értékek
Védetté nyilvánítás folyamata
Helyi és országos jelentőségű védett természeti értékek
Natura 2000-es területek
A természetvédelem tárgykörei: földtani, víztani, állattani, növénytani, tájképi és
kultúrtörténeti értékek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

267/2.1/1214-06
267/2.2/1214-06
267/2.3/1214-06
267/2.4/1214-06
267/2.5/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezettechnika alapjai, műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízminőségvédelmi feladatokat lát el
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezettechnikai biológiai eljárások
C típus Környezettechnikai kémiai eljárások
C típus Környezettechnikai fizikai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Műtárgy-rajz értelmezése, készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
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0
36
36
36
36

72
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 216
0
0

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Környezettechnika mérőszoba
Üzemlátogatás szennyvíztisztító műben
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezettechnikai műveletek és a műveletek során alkalmazott technológiai elvek
Fizikai műveletek és berendezései: szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései
Ülepítés, centrifugálás, sűrítés, felúsztatás, flotálás és berendezései
Szűrés különböző szűrőanyagokon
Szűrőberendezések és alkalmazásuk
Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások
Kémiai eljárások, műveletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és
biokémiai alapja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz természetes körforgása és a körfolyamat elemei, vízkészlet és változása,
vízháztartási egyenlet, a felszíni vizek hidrológiája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai alapfogalmak, hidraulikai alapelemek, hidrosztatika alapegyenlete, víznyomás,
felhajtóerő, úszás
Folyadékmozgások osztályozása, szabadfelszínű vízmozgás, nyomás alatti vízmozgás,
Bernoulli-egyenlet
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészet alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidraulikus, pneumatikus, villamos irányítás elve
C típus Motortan
C típus Hajtási módok
C típus Gépszerkezettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek: kötőelemek, kötések, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, hajtások
Belső égésű motorok és elektromos berendezései

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Automatizálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektrotechnikai alapok
C típus Automatizálás elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automatizálás alapfogalmai
Hidraulikus irányítás, pneumatikus irányítás, villamos irányítás, jelátalakítás
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16. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

267/3.1/1214-06
267/3.2/1214-06
267/3.3/1214-06
267/3.4/1214-06

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet készít
Bioindikációt alkalmaz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Kémiai jellemzőket mér, értékel
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidrometeorológiai mérések
B típus Bioindikáció módszere
B típus Makrobiológiai vizsgálati módszerek
C típus Mikrobiológiai vizsgálati módszerek
B típus Kémiai elemző vizsgálati módszerek
B típus Fizikai vizsgálati módszerek
B típus Mintavételezés és mintakezelés
B típus Helyszíni (terepi) mérési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi eszközök használata
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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0
0
72
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

54
36
234
0
72

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Környezetvédelmi laboratórium
Természeti környezet
Erdőterület
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése
Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése
Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, vízés levegővizsgálat
Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi
értékelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezethez kapcsolódó környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zajmérést végez
Radiológiai jellemzőket mér, értékel
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
C típus Radioaktivitás a környezetben
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
D típus Radiológiai jellemzők mérése
C típus Zajmérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladék mintavétel, a minta előkészítése vizsgálatra
Mennyiség, mechanikai összetétel, alapvető fizikai, kémiai jellemzők meghatározása
helyszínen és laboratóriumban
Zajmérés, zajhatárértékek, zajtérkép készítése, háttérsugárzás mérése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és vízmérési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Geodéziai mérések
C típus Vízrajzi mérések
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
3. szint Helyszínrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Írásos elemzések készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely, tanpálya
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenesek kitűzése, hosszmérés, állandó nagyságú szögek kitűzése, derékszögű
koordinátamérés, szintezés alapelve, gyakorlati végrehajtása
Vonalszintezés végrehajtása, hossz-, keresztszelvény- és területszintezés végrehajtása,
ingatlan-nyilvántartás
Vízállás mérése, vízhozam mérése, vízmélység mérése, hidrológiai adatok feldolgozása

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti és villamos alapmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépes folyamatirányítás rendszere
C típus Hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C típus Villamos vezérlési módok
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C típus Jelátalakítók működése
C típus Villamos jellemzők mérése
C típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Gépészeti eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai, pneumatikus és villamos alapkapcsolások elkészítése, jelátalakítók
alkalmazása
Q-H-görbe felvétele mérések alapján, optimális munkapont szerkesztése
Szivattyú paramétereinek mérése hidraulikai mérőpadon
Veszteségek mérése hidraulikai mérőpadon
Feszültség, áramerősség, ellenállás mérése, villamos teljesítmény, hatásfok számítása
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17. TANANYAGEGYSÉG

267/4.0/1214-06

Műszaki
koordinációs és
szakigazgatási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

267/4.1/1214-06
267/4.2/1214-06
267/4.3/1214-06
267/4.4/1214-06
267/4.5/1214-06
267/4.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakigazgatási alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Meghallgatáson részt vesz
Helyszíni szemlén részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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48
16
32
32
16
16

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
160
0
0
0

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános államigazgatási ismeretek: alapfogalmak, államigazgatási eljárás,
államigazgatási határozat, hatósági nyilvántartás, ellenőrzés, jogorvoslat, végrehajtás,
eljárási költség, ügyviteli szabályzat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hatósági bevallásokat készít
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
A szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszolgáltatás szabályai, rendje
B típus Nyilvántartás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi igazgatási ismeretek, vízügyi igazgatási ismeretek, önkormányzati
igazgatási ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogszabályi környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, véleményezi a jogszabálytervezeteket vagy környezetvédelmi belső
utasításokat
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
B típus A jogszabályok szerkezete
C típus Jogszabályok és hierarchiájuk
B típus Jogforrások és hierarchiájuk
C típus A hatalmi ágak és funkciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
112

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkotmányjogi, jogi alapfogalmak, jogágak, jogviszony, jogalkalmazás, jogi felelősség,
polgári és kötelmi jogi ismeretek alapjai
Munkajogi és hatályos környezetvédelmi törvények, jogszabályok
Környezetvédelmi Információs Rendszer
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, a szakmai
és a civil szervezetek között
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozási környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki szabályozás eszközei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszköznyilvántartást vezet
Havária tervek készítésében részt vesz
Gazdasági tervek készítésében részt vesz
Belső szakmai tervek készítésében részt vesz
Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belső rendeletek, utasítások, szabályozási területek
B típus Külső és belső tervek készítésének szabályai
C típus Pályázat írásának módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
114

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges
adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források
Sikeres pályázat és szerződéskötés
Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki koordináció és szakmai kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok megvalósításában vesz részt
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előadás tervezése, vizuális segédeszközök, irodatechnikai eszközök és használata,
prezentációkészítés, kommunikációs módszerek
Tárgyalási stílusok, konfliktus és kezelése, bizalomépítés, elkötelezettség,
kompromisszum
A civil szervezetek feladatai, jogai, a kapcsolattartás formái
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, szakmai és
civil szervezetek között
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18. TANANYAGEGYSÉG
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sza

267/5.2/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelmi követelmények
B típus Eljárások baleseti havária esetén
C típus Munkavédelmi szabályzatok előírásai
B típus Tűzveszélyességi osztályok, tűzvédelem
C típus A tűzvédelmi szabályzat előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök használata
4. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Munkavédelmi jelképek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem és területei, baleset, üzemi baleset és bejelentése, foglalkozási ártalom,
foglalkozási betegség
A munkavállaló és munkaadó jogai és kötelességei a munkavédelem területén, magatartási
szabályok, elsősegélynyújtás
Munkavédelem szakmai feladatai, gépek, berendezések biztonságtechnikája
Munkavédelmi Szabályzat
Általános tűzvédelmi ismeretek, tűztípusok, tűzoltási módok, oltóanyagok,
tűzveszélyességi osztályok, tűzjelzés, bejelentés, Tűzvédelmi Szabályzat
Laboratóriumok, műhelyek munkavédelmi előírásai, szabadban végzett munkák
munkavédelmi előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetegészségügy
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Település-egészségügy
C típus Munkaegészségügy
C típus Járványügy
B típus Anyagok/hulladékok veszélyességi jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok, hulladékok hatása az egészségre, biztonságos gyűjtésük, tárolásuk,
kezelésük, Környezetvédelmi Szabályzat
Zaj, rezgés, sugárzás egészségkárosítása, az urbanizáció hatása az egészségre,
egészségkárosodást megelőző tevékenység lehetőségei
Egészségkárosító környezeti hatások, kockázati tényezők, víz, talaj, levegő szennyezések
forrásai, egészségkárosítása
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19. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1215-06

Technológiák
környezetterhelése

azonosítója

sza
sza
sza

267/1.1/1215-06
267/1.2/1215-06
267/1.3/1215-06

48
48
48

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajterhelő technológiák
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászat talajkárosító hatásai, az olajbányászat talajszennyezése
Kohászat talajszennyezése (salakhányók, meddőhányók, pernyehányók)
Gépipar talajszennyezése (fém- és olajszennyezés)
Vegyipar talajszennyezése (savak, lúgok, toxikus anyagok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Vízterhelő technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Élelmiszeripari technológiák, a technológiák vízhasználata, szennyvizei
Cellulózgyártás technológiája, vízhasználata, szennyvizei
Papírgyártás vízhasználata, szennyvizei
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Energiaipar vízhasználata, a vizek hőszennyezése
Textilipari technológiák, vízhasználat, szennyvizek
Bőripari technológiák, szennyvizek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Levegőszennyező és zajterhelő technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Levegőterhelő technológiák
C típus Környezeti zajterhelések
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőipar légszennyezése, zajterhelése
Energiaipar légszennyezése
Közlekedés légszennyezése és zajterhelése
Gépipar zajterhelése
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267/2.0/1215-06

Környezetvédelem
az ipari
technológiákban

azonosítója

szk
szk
szk
szk

267/2.1/1215-06
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0
0
0
41

0
0
165
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetközpontú Irányítási Rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a KIR-rendszer kialakításában
Részt vesz a tanúsítás előkészítésében
Részt vesz a rendszer folyamatos felülvizsgálatában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
B típus Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Bevezetett KIR-rendszer feladattal vezetett tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia környezeti tényezőinek és környezeti hatásainak feltárása 55%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezeti politika megfogalmazása
Tervezés lépései
Végrehajtás és működtetés módja
Ellenőrző és helyesbítő tevékenység jelentősége
Vezetőségi felülvizsgálat lényege, jelentősége
Folyamatos fejlesztés fogalma, célja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kész hatástanulmányok feladattal vezérelt tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia hatótényezőinek és hatásfolyamatainak feltárása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hatótényezők meghatározása
Hatásfolyamatok feltárása
Hatásterület előzetes lehatárolása
A környezetállapot leírása
A hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése
Az állapotváltozások értékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Elérhető legjobb technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Elérhető legjobb technológia előírásai (BAT)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A BATRef feladattal vezérelt tanulmányozása 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia összehasonlítása az elérhető legjobb technológiával 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Integrált szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés IPPC
Elérhető legjobb technológia (BAT), elérhető legjobb megoldás (BATNEEC)
BATREF előírásai
Környezetvédelmi engedélyek
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció az ipari technológiákban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a veszélyes anyagokat
Nyilvántartja a rendszerparamétereket
Beszerzi és nyilvántartja a biztonsági adatlapokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai paraméterek nyilvántartásának szabályai
B típus Veszélyes anyagok nyilvántartásának szabályai
B típus Biztonsági adatlapok nyilvántartásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Nyilvántartó lapok kitöltése 30%
Biztonsági adatlapok feladattal vezérelt tanulmányozása 40%
Adatgyűjtés 5%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
41 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok jelrendszere (R és S mondatok) és értelmezése
Veszélyes anyagok nyilvántartási szabályai
Biztonsági adatlapok tartalma és nyilvántartása
Technológiai paraméterek nyilvántartása
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21. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

azonosítója

szk
szk

267/3.1/1215-06
267/3.2/1215-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozói ajánlatok elbírálásában részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Piaci, pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Adatgyűjtés 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Esetleírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing, ökomarketing fogalma
Ökomarketing stratégiák fajtái
Az ökomarketing előnyei és kockázatai
A környezetgazdálkodás feladatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Bírságszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bírságokat számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelmi bírságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Adatgyűjtés 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Bírságszámítás 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízbírság, csatornabírság számítása
Légszennyezési bírság számítása
Zaj- és rezgésbírság számítása
Hulladékbírság számítása
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22. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza
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67
162

sza

267/4.2/1215-06

0

0

95

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Porvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
67 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pormintavétel (emissziós, immissziós)
Porvizsgálatok: szemcseméret, szemcseösszetétel, vízoldható, vízben oldhatatlan frakció,
toxikus porok
129

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázelemzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
95 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázmintavétel (emissziós, immissziós)
Füstgázelemzés: kéndioxid, nitrogénoxidok, ammónia stb. mérése
Gázkromatográfiás elemzések
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23. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1217-06

Hulladékgazdálkodás előkészítési
feladata

jellege

azonosítója

szk

267/1.1/1217-06

34

0

0

szk

267/1.2/1217-06

0

85

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1217-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodás jogi és szabályozási vonatkozásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékminősítésében részt vesz
Hulladékbírságot számol
Anyagmérleget készít
SZ és K kísérőjegyet kitölt
Adatszolgáltatást végez
Nyilvántartást vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hulladékminősítés szabályai
B típus Szelektív hulladékgyűjtés módja, szabályai
B típus Szelektív hulladékgyűjtő helyek üzemeltetésének szabályai
C típus Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos adminisztráció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hulladékgazdálkodás általános szabályai
Alapelvek a hulladékgazdálkodásban
Az EU hulladékgazdálkodási szabályozásának rendszere: keretszabályozás, a
hulladékszállítás, a hulladékégetés és hulladéklerakás szabályozása
Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó jogi szabályozás
A hazai hulladékgazdálkodás főbb jogszabályai
Adatszolgáltatás, jelentéskészítés szabályai, hulladékbírság meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1217-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékanalízis
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékminősítésében részt vesz
Hulladék mintavételezésben részt vesz
Hulladék fizikai, kémiai jellemzőket mér
Hulladék mennyiséget meghatároz
Gondoskodik az eszközök, műszerek javításáról, időszakos karbantartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hulladékminősítés szabályai
B típus A hulladékok kémiai jellemzőinek meghatározására vonatkozó előírások
B típus A hulladékok fizikai jellemzőinek meghatározására vonatkozó előírások
B típus Hulladékmennyiség meghatározásának módja
C típus Hulladék-mintavétel speciális szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések elvégzése 50%
Anyagminták azonosítása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
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A képzési helyszín jellege:
Környezetvédelmi laboratórium
Tanműhely
Képzési idő:
85 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékminták, mintavétel szabályai, minta előkészítése, hulladékkivonat készítése
Hulladék fizikai, kémiai jellemzőinek vizsgálata, mennyiség, darabosság, térfogattömeg,
nedvesség- és hamutartalom meghatározása
Elektromos vezetőképesség, oldott sótartalom, KOI, BOI vizsgálata, veszélyes hulladék
vizsgálata, komposzt-vizsgálat, füstgázelemzés
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24. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1217-06

Hulladékkezelés
folyamata

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

267/2.1/1217-06
267/2.2/1217-06
267/2.3/1217-06
267/2.4/1217-06
267/2.5/1217-06
267/2.6/1217-06
267/2.7/1217-06
267/2.8/1217-06

24
56
56
42
18
42
18
0

0
0
0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1217-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladék gyűjtés-szállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
SZ és K kísérőjegyet kitölt
Nyilvántartást vezet
Üzemi gyűjtőhelyeket, tárolótelepet üzemeltet
Válogatótelepet üzemelteti, irányítja
Átrakóállomást üzemelteti, irányítja
Hulladékudvart üzemelteti, irányítja
Hulladék mennyiséget meghatároz
Gondoskodik az eszközök, műszerek javításáról, időszakos karbantartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szelektív hulladékgyűjtés módja, szabályai
B típus Szelektív hulladékgyűjtő helyek üzemeltetésének szabályai
C típus Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos adminisztráció
C típus Hulladék-átrakóállomások feladatai
C típus Hulladék-válogatótelepek feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Műszaki és technológiai rajz értelmezése 15%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyűjtés rendszerei, módszerei, szelektív gyűjtés a termelőnél, munkahelyi, üzemi
gyűjtőhelyek, tárolótelepek kialakítása, üzemeltetése, bizonylatolása
Gyűjtőszigetek, hulladékudvarok kialakítása, üzemeltetése, a begyűjthető hulladékok köre
A gyűjtés eszközei, berendezései szilárd és folyékony hulladékoknál
Szilárd és folyékony hulladékok szállításának módszerei, a szállítás eszközei, a hulladék
szállításának szervezése
Veszélyes hulladékok szállításának szabályai, a veszélyes hulladék előkészítése szállításra:
csomagolás, küldeménydarabok megjelölése, kísérőjegyek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1217-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai-kémiai hulladékkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik az eszközök, műszerek javításáról, időszakos karbantartásáról
Előkészítés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Fizikai kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Kémiai kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hulladékaprító-berendezések fajtái, alkalmazásuk
C típus Hulladéktömörítő berendezések működési elve
C típus Hulladékfázis-szétbontás módszerei
C típus Hulladékkomponens-szétválasztás technológiája
C típus Hulladék beágyazásának technológiái
C típus Hulladékkezelés elektrokémiai eljárásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Műszaki és technológiai rajz értelmezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hulladékkezelés előkészítő műveletei: aprítás, tömörítés, mosás-tisztítás, rostálás,
darabosítás folyamata és berendezései
Fizikai hulladékkezelés folyamata és berendezései, fázis-szétválasztás,
komponensszétbontás, beágyazás, egyéb fizikai eljárások
Kémiai hulladékkezelés: oxidáció-redukció, csapadékos leválasztás, semlegesítés,
hidrolízis, dehalogénezés, elektrokémiai eljárások, egyéb kémiai módszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1217-06
A tananyagelem megnevezése:
Biológiai hulladékkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik az eszközök, műszerek javításáról, időszakos karbantartásáról
Komposztálás berendezéseit üzemelteti, irányítja
Komposztáló telepet üzemelteti, irányítja
Biogáz előállítás berendezéseit üzemelteti, irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Biogáz-előállítás technológiája
C típus Komposztálás technológiái
C típus Komposztáló telepek feladatai
C típus Egyéb hulladékkezelési eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Műszaki és technológiai rajz értelmezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Komposztálás kémiája és mikrobiológiája: szakaszai, mikroszervezetei, a komposzt
humuszanyagai és keletkezésük, elemek átalakulása a komposztálás során
Komposztálás feltételei, nyersanyagai, segédanyagai, komposztálást elősegítő szerek,
komposztálható hulladékok, komposztálás munkaműveletei, gépei, komposztálási
technológiák és rendszerek
Komposztálás alkalmazási területei, ellenőrzése, komposztok minősítése, felhasználása
Biogáz termelés kémiája és mikrobiológiája, feltétele, biogáz előállítás technológiai
folyamata, a keletkező biogáz összetétele, mennyisége, tárolása, kezelése
Biogáz energetikai felhasználásának lehetősége
Enzimes fermentáció a hulladékhasznosításban
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1217-06
A tananyagelem megnevezése:
Termikus hulladékkezelés teljes oxidációval
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészítés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Termikus kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
A monitoring rendszert működteti, ellenőrzi
Nyilvántartást vezet
Adatszolgáltatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hulladékégetés technológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Állóképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki és technológiai rajz értelmezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékégetés elvi alapja, a hulladékok kalorikus jellemzői, Tanner-féle háromszög
alkalmazása, az égetés feltételei, az égetés technológiai folyamata: tárolás, előkészítés,
adagolás és berendezései, rostélyos és rostély nélküli tüzelőberendezések
Tüzelőberendezések teljesítmény-diagramjai, füstgáz-hűtés, hőhasznosítás
Technológiai számítások, kiindulási adatok meghatározása, energiamérleg, tömeg- és
térfogatáram
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.5/1217-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb termikus hulladékkezelések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termikus kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Hőbontás technológiája
C típus Egyéb hulladékkezelési eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Állóképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki és technológiai rajz értelmezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerves maradékok kezelése, pirolitikus hőbontás: szerves hulladékok pirolízisének vegyi
folyamata, berendezései, plazmasugárral történő hőbontás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.6/1217-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékok elhelyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladéklerakót üzemeltet, utógondoz
Illegális lerakók felszámolásában közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hulladéklerakó telepek feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Állóképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
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Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Műszaki és technológiai rajz értelmezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékelhelyezés általános kérdései, az elhelyezés rendszere, hulladéklerakók
helykiválasztásának szempontjai, folyamata, hulladéklerakók osztályozása
A lerakók kialakítása, aljzatszigetelőrendszer, csurgalékvíz-gyűjtő rendszer kialakítása, a
hulladéklerakás technológiája és gépei
A lerakóban lejátszódó folyamatok: hulladékkonszolidáció, biogázképződés
Gázmentesítés, a lerakó vízháztartása, a lerakó monitoring rendszere: az üzemeléssel,
állapotváltozással kapcsolatos monitoring
A lerakó környezetére gyakorolt hatását ellenőrző rendszer, a megfigyelések gyakorisága,
adatbejelentés, a lerakótelep járulékos létesítményei, lerakótelep üzemelése
Veszélyes hulladékok lerakása: előkezelés, elhelyezési módok
Folyékony hulladékok elhelyezése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.7/1217-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladéklerakó utógondozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A monitoring rendszert működteti, ellenőrzi
Rekultivációs munkákban részt vesz
Hulladéklerakót üzemeltet, utógondoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hulladéklerakó telepek feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Állóképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
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Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Műszaki és technológiai rajz értelmezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladéklerakók lezárása, utógondozása
Ellenőrzési és megfigyelési eljárások az utógondozás fázisában, adatszolgáltatás,
Hulladéklerakók rekultivációja
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.8/1217-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékkezelő telepek berendezései, működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik az eszközök, műszerek javításáról, időszakos karbantartásáról
Fizikai kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Kémiai kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Komposztálás berendezéseit üzemelteti, irányítja
Biogáz előállítás berendezéseit üzemelteti, irányítja
Termikus kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hulladékaprító-berendezések fajtái, alkalmazásuk
C típus Hulladéktömörítő berendezések működési elve
C típus Hulladékfázis-szétbontás módszerei
C típus Komposztálás technológiái
C típus Biogáz-előállítás technológiája
C típus Hulladékégetés technológia
C típus Hulladékkezelés kémiai eljárásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hulladékártalmatlanítás berendezéseinek használata
4. szint Hulladékhasznosítás berendezéseinek használata
4. szint Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Állóképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Műveletek gyakorlása 25%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás hulladékkezelő telepen
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyűjtősziget, hulladékudvar, munkahelyi és- üzemi gyűjtőhely, tárolótelep, válogatómű,
átrakóállomás működésének, berendezéseinek, folyamatának, gépeinek,
adminisztrációjának megismerése, használata
Hulladék-előkészítés, fizikai-, kémiai, biológiai és thermikus kezelés berendezéseinek,
folyamatának, gépeinek megismerése, használata
Hulladéklerakók üzemelésének, a lerakás technológiájának, gépeinek, ellenőrző-rendszer
működésének megismerése, használata, adatszolgáltatás megismerése a hulladékkezelő
telepeken
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Az 54 850 01 0010 54 03 azonosító számú, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1214-06

Környezet- és
természetvédelmi
alapfeladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

267/1.1/1214-06
267/1.2/1214-06
267/1.3/1214-06
267/1.4/1214-06
267/1.5/1214-06
267/1.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Talaj és levegő mint környezeti elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Helyszíni szemlén részt vesz
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talaj mint környezeti elem
B típus Levegő mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
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42
30
48
24
16
20

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
180
0
0
0

Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezet fogalma, abiotikus és biotikus környezet elemei
Talaj fogalma, kialakulása, talajképző tényezők, talajok osztályozása, zonális, azonális és
hidromorf talajok típusai, jellemzői
Talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, talajdegradáció okai, formái, leggyakoribb
talajszennyező anyagok és hatásuk
Levegő összetétele, légkör szerkezete, fizikai állapotjellemzői, légszennyező anyagok és
forrásuk, szennyezőanyag terjedése, öntisztulás folyamata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Helyszíni szemlén részt vesz
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes vizek csoportosítása, jellemzői, felszíni és felszín alatti vízformák
Fizikai, kémiai, biológiai és egyéb vízminőségi jellemzők
Vizek minősítési rendszerei
Vízszennyező anyagok, forrásuk és hatásuk a vízi ökoszisztémára
Vizek öntisztulása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
C típus Radioaktivitás a környezetben
B típus Zaj, zajjal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Település fogalma, típusai, szerkezete, funkcionális egységei, urbanizáció és szakaszai,
települési infrastruktúra elemei, jellemzői, szektorai
Hangtani alapfogalmak, zajforrások és jellemzői, a zaj élettani hatásai, zajvédelem
Radioaktivitás alapfogalmai, radioizotópok alkalmazási területei, sugárvédelem alapjai
Atomerőművek az energiatermelésben, környezeti hatásai, radioaktív hulladékok
csoportosítása, biztonságos elhelyezése
Lakosság szerepe a környezetvédelemben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt szaktanterem
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékok fogalma, csoportosítása, környezetkárosítása, hulladékok besorolása,
hulladékgazdálkodás elemei: megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás
Hulladékkezelés folyamata
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Bioindikációt alkalmaz
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ökológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ökológiai alapfogalmak: ökológiai tényező, környezet és tűrőképesség, indikáció,
indikátorszervezetek, biológiai organizáció folyamata, szintjei, szupraindividuális
szerveződési szintek jellemzői
Populációk sajátosságai: csoporttulajdonságai, populációdinamika, populáció demográfia,
térszerkezet
Élőlénytársulások szerveződése, szerkezete, alapjelenségei, társulástípusok, populációs
kölcsönhatások, anyag-és energiaáramlások, biogeokémiai körfolyamatok
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Védetté nyilvánítás folyamata, védelem fokozatai
C típus Természeti értékeket veszélyeztető tényezők
C típus Természeti értékek és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetvédelem célja, feladatai, természetvédelmi alapfogalmak, természetvédelmi
értékek és azokat veszélyeztető tényezők
Védett természeti értékek csoportosítása
Hazai és nemzetközi védelmi kategóriák
Védett és fokozottan védett természeti értékek
Védetté nyilvánítás folyamata
Helyi és országos jelentőségű védett természeti értékek
Natura 2000-es területek
A természetvédelem tárgykörei: földtani, víztani, állattani, növénytani, tájképi és
kultúrtörténeti értékek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

26. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

267/2.1/1214-06
267/2.2/1214-06
267/2.3/1214-06
267/2.4/1214-06
267/2.5/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezettechnika alapjai, műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezettechnikai biológiai eljárások
C típus Környezettechnikai kémiai eljárások
C típus Környezettechnikai fizikai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Műtárgy-rajz értelmezése, készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
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0
36
36
36
36

72
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 216
0
0

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Környezettechnika mérőszoba
Üzemlátogatás szennyvíztisztító műben
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezettechnikai műveletek és a műveletek során alkalmazott technológiai elvek
Fizikai műveletek és berendezései: szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései
Ülepítés, centrifugálás, sűrítés, felúsztatás, flotálás és berendezései
Szűrés különböző szűrőanyagokon
Szűrőberendezések és alkalmazásuk
Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások
Kémiai eljárások, műveletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és
biokémiai alapja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz természetes körforgása és a körfolyamat elemei, vízkészlet és változása,
vízháztartási egyenlet, a felszíni vizek hidrológiája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai alapfogalmak, hidraulikai alapelemek, hidrosztatika alapegyenlete, víznyomás,
felhajtóerő, úszás
Folyadékmozgások osztályozása, szabadfelszínű vízmozgás, nyomás alatti vízmozgás,
Bernoulli-egyenlet
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészet alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidraulikus, pneumatikus, villamos irányítás elve
C típus Motortan
C típus Hajtási módok
C típus Gépszerkezettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek: kötőelemek, kötések, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, hajtások
Belső égésű motorok és elektromos berendezései

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Automatizálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektrotechnikai alapok
C típus Automatizálás elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automatizálás alapfogalmai
Hidraulikus irányítás, pneumatikus irányítás, villamos irányítás, jelátalakítás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

27. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

267/3.1/1214-06
267/3.2/1214-06
267/3.3/1214-06
267/3.4/1214-06

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet készít
Bioindikációt alkalmaz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Kémiai jellemzőket mér, értékel
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidrometeorológiai mérések
B típus Bioindikáció módszere
B típus Makrobiológiai vizsgálati módszerek
C típus Mikrobiológiai vizsgálati módszerek
B típus Kémiai elemző vizsgálati módszerek
B típus Fizikai vizsgálati módszerek
B típus Mintavételezés és mintakezelés
B típus Helyszíni (terepi) mérési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi eszközök használata
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Környezetvédelmi laboratórium
Természeti környezet
Erdőterület
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése
Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése
Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, vízés levegővizsgálat
Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi
értékelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezethez kapcsolódó környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zajmérést végez
Radiológiai jellemzőket mér, értékel
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
C típus Radioaktivitás a környezetben
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
D típus Radiológiai jellemzők mérése
C típus Zajmérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladék mintavétel, a minta előkészítése vizsgálatra
Mennyiség, mechanikai összetétel, alapvető fizikai, kémiai jellemzők meghatározása
helyszínen és laboratóriumban
Zajmérés, zajhatárértékek, zajtérkép készítése, háttérsugárzás mérése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és vízmérési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Geodéziai mérések
C típus Vízrajzi mérések
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
3. szint Helyszínrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Írásos elemzések készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely, tanpálya
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenesek kitűzése, hosszmérés, állandó nagyságú szögek kitűzése, derékszögű
koordinátamérés, szintezés alapelve, gyakorlati végrehajtása
Vonalszintezés végrehajtása, hossz-, keresztszelvény- és területszintezés végrehajtása,
ingatlan-nyilvántartás
Vízállás mérése, vízhozam mérése, vízmélység mérése, hidrológiai adatok feldolgozása

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti és villamos alapmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Jegyzőkönyvet készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépes folyamatirányítás rendszere
C típus Hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C típus Villamos vezérlési módok
C típus Jelátalakítók működése
C típus Villamos jellemzők mérése
C típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Gépészeti eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai, pneumatikus és villamos alapkapcsolások elkészítése, jelátalakítók
alkalmazása
Q-H-görbe felvétele mérések alapján, optimális munkapont szerkesztése
Szivattyú paramétereinek mérése hidraulikai mérőpadon
Veszteségek mérése hidraulikai mérőpadon
Feszültség, áramerősség, ellenállás mérése, villamos teljesítmény, hatásfok számítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

267/4.0/1214-06

Műszaki
koordinációs és
szakigazgatási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

267/4.1/1214-06
267/4.2/1214-06
267/4.3/1214-06
267/4.4/1214-06
267/4.5/1214-06
267/4.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakigazgatási alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Meghallgatáson részt vesz
Helyszíni szemlén részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános államigazgatási ismeretek: alapfogalmak, államigazgatási eljárás,
államigazgatási határozat, hatósági nyilvántartás, ellenőrzés, jogorvoslat, végrehajtás,
eljárási költség, ügyviteli szabályzat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hatósági bevallásokat készít
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
A szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszolgáltatás szabályai, rendje
B típus Nyilvántartás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi igazgatási ismeretek, vízügyi igazgatási ismeretek, önkormányzati
igazgatási ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogszabályi környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, véleményezi a jogszabálytervezeteket vagy környezetvédelmi belső
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
B típus A jogszabályok szerkezete
C típus Jogszabályok és hierarchiájuk
B típus Jogforrások és hierarchiájuk
C típus A hatalmi ágak és funkciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkotmányjogi, jogi alapfogalmak, jogágak, jogviszony, jogalkalmazás, jogi felelősség,
polgári és kötelmi jogi ismeretek alapjai
Munkajogi és hatályos környezetvédelmi törvények, jogszabályok
Környezetvédelmi Információs Rendszer
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, a szakmai
és a civil szervezetek között
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozási környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki szabályozás eszközei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszköznyilvántartást vezet
Havária tervek készítésében részt vesz
Gazdasági tervek készítésében részt vesz
Belső szakmai tervek készítésében részt vesz
Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belső rendeletek, utasítások, szabályozási területek
B típus Külső és belső tervek készítésének szabályai
C típus Pályázat írásának módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges
adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források
Sikeres pályázat és szerződéskötés
Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki koordináció és szakmai kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok megvalósításában vesz részt
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előadás tervezése, vizuális segédeszközök, irodatechnikai eszközök és használata,
prezentációkészítés, kommunikációs módszerek
Tárgyalási stílusok, konfliktus és kezelése, bizalomépítés, elkötelezettség,
kompromisszum
A civil szervezetek feladatai, jogai, a kapcsolattartás formái
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, szakmai és
civil szervezetek között
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29. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

267/5.1/1214-06

267/5.0/1214-06

Biztonságtechnika és
környezetegészségügy

18

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
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sza

267/5.2/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelmi követelmények
B típus Eljárások baleseti havária esetén
C típus Munkavédelmi szabályzatok előírásai
B típus Tűzveszélyességi osztályok, tűzvédelem
C típus A tűzvédelmi szabályzat előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök használata
4. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Munkavédelmi jelképek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem és területei, baleset, üzemi baleset és bejelentése, foglalkozási ártalom,
foglalkozási betegség
A munkavállaló és munkaadó jogai és kötelességei a munkavédelem területén, magatartási
szabályok, elsősegélynyújtás
Munkavédelem szakmai feladatai, gépek, berendezések biztonságtechnikája
Munkavédelmi Szabályzat
Általános tűzvédelmi ismeretek, tűztípusok, tűzoltási módok, oltóanyagok,
tűzveszélyességi osztályok, tűzjelzés, bejelentés, Tűzvédelmi Szabályzat
Laboratóriumok, műhelyek munkavédelmi előírásai, szabadban végzett munkák
munkavédelmi előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetegészségügy
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Település-egészségügy
C típus Munkaegészségügy
C típus Járványügy
B típus Anyagok/hulladékok veszélyességi jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok, hulladékok hatása az egészségre, biztonságos gyűjtésük, tárolásuk,
kezelésük, Környezetvédelmi Szabályzat
Zaj, rezgés, sugárzás egészségkárosítása, az urbanizáció hatása az egészségre,
egészségkárosodást megelőző tevékenység lehetőségei
Egészségkárosító környezeti hatások, kockázati tényezők, víz, talaj, levegő szennyezések
forrásai, egészségkárosítása
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30. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1215-06

Technológiák
környezetterhelése

azonosítója

sza
sza
sza

267/1.1/1215-06
267/1.2/1215-06
267/1.3/1215-06

48
48
48

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajterhelő technológiák
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászat talajkárosító hatásai, az olajbányászat talajszennyezése
Kohászat talajszennyezése (salakhányók, meddőhányók, pernyehányók)
Gépipar talajszennyezése (fém- és olajszennyezés)
Vegyipar talajszennyezése (savak, lúgok, toxikus anyagok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Vízterhelő technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Élelmiszeripari technológiák, a technológiák vízhasználata, szennyvizei
Cellulózgyártás technológiája, vízhasználata, szennyvizei
Papírgyártás vízhasználata, szennyvizei
Energiaipar vízhasználata, a vizek hőszennyezése
Textilipari technológiák, vízhasználat, szennyvizek
Bőripari technológiák, szennyvizek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Levegőszennyező és zajterhelő technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Levegőterhelő technológiák
C típus Környezeti zajterhelések
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőipar légszennyezése, zajterhelése
Energiaipar légszennyezése
Közlekedés légszennyezése és zajterhelése
Gépipar zajterhelése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1215-06

Környezetvédelem
az ipari
technológiákban

azonosítója

szk
szk
szk
szk

267/2.1/1215-06
267/2.2/1215-06
267/2.3/1215-06
267/2.4/1215-06

48
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0

0
0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetközpontú Irányítási Rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a KIR-rendszer kialakításában
Részt vesz a tanúsítás előkészítésében
Részt vesz a rendszer folyamatos felülvizsgálatában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
B típus Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Bevezetett KIR-rendszer feladattal vezetett tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia környezeti tényezőinek és környezeti hatásainak feltárása 55%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezeti politika megfogalmazása
Tervezés lépései
Végrehajtás és működtetés módja
Ellenőrző és helyesbítő tevékenység jelentősége
Vezetőségi felülvizsgálat lényege, jelentősége
Folyamatos fejlesztés fogalma, célja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kész hatástanulmányok feladattal vezérelt tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia hatótényezőinek és hatásfolyamatainak feltárása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hatótényezők meghatározása
Hatásfolyamatok feltárása
Hatásterület előzetes lehatárolása
A környezetállapot leírása
A hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése
Az állapotváltozások értékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Elérhető legjobb technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Elérhető legjobb technológia előírásai (BAT)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A BATRef feladattal vezérelt tanulmányozása 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia összehasonlítása az elérhető legjobb technológiával 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Integrált szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés IPPC
Elérhető legjobb technológia (BAT), elérhető legjobb megoldás (BATNEEC)
BATREF előírásai
Környezetvédelmi engedélyek
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció az ipari technológiákban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a veszélyes anyagokat
Nyilvántartja a rendszerparamétereket
Beszerzi és nyilvántartja a biztonsági adatlapokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai paraméterek nyilvántartásának szabályai
B típus Veszélyes anyagok nyilvántartásának szabályai
B típus Biztonsági adatlapok nyilvántartásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Nyilvántartó lapok kitöltése 30%
Biztonsági adatlapok feladattal vezérelt tanulmányozása 40%
Adatgyűjtés 5%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
41 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok jelrendszere (R és S mondatok) és értelmezése
Veszélyes anyagok nyilvántartási szabályai
Biztonsági adatlapok tartalma és nyilvántartása
Technológiai paraméterek nyilvántartása
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32. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

azonosítója

szk
szk

267/3.1/1215-06
267/3.2/1215-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozói ajánlatok elbírálásában részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Piaci, pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Adatgyűjtés 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Esetleírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing, ökomarketing fogalma
Ökomarketing stratégiák fajtái
Az ökomarketing előnyei és kockázatai
A környezetgazdálkodás feladatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Bírságszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bírságokat számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelmi bírságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Adatgyűjtés 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Bírságszámítás 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízbírság, csatornabírság számítása
Légszennyezési bírság számítása
Zaj- és rezgésbírság számítása
Hulladékbírság számítása
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33. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

267/4.1/1215-06

267/4.0/1215-06

Az ipari tevékenység
környezetterhelésének mérése

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
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67
162

sza

267/4.2/1215-06

0

0

95

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Porvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
67 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pormintavétel (emissziós, immissziós)
Porvizsgálatok: szemcseméret, szemcseösszetétel, vízoldható, vízben oldhatatlan frakció,
toxikus porok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázelemzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
95 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázmintavétel (emissziós, immissziós)
Füstgázelemzés: kéndioxid, nitrogénoxidok, ammónia stb. mérése
Gázkromatográfiás elemzések

181

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

34. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1218-06

Tisztítóberendezések üzemeltetése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

267/1.1/1218-06
267/1.2/1218-06
267/1.3/1218-06
267/1.4/1218-06
267/1.5/1218-06
267/1.6/1218-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajszennyezés lokalizálása, talajcsere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a talajszennyezés lokalizálásában
Talajcserét végez, irányít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szennyezés körülhatárolásának műszaki megoldásai
C típus In situ talajtisztító berendezések telepítésének szabályai
C típus In situ talajtisztító berendezések üzemeltetési előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Talajcsere, szennyezéslokalizálás megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Terep
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajtisztítás technológiái: in situ, ex situ eljárások
Talajszennyezés lokalizálása: rögzítés, lekötés
Talajcsere eszközeinek, berendezéseinek elvi vázlata, üzemeltetési előírása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajtisztítás berendezéseinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajlevegőztető berendezést üzemeltet
Talajmosó berendezést üzemeltet
A biológiai talajtisztítás berendezéseit üzemelteti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus In situ talajtisztító berendezések telepítésének szabályai
C típus In situ talajtisztító berendezések üzemeltetési előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
183

Talajtisztítórendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Terep
Képzési idő:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajlevegőztetés technológiája, üzemeltetési előírások
Talajmosás módjai, eszközeinek, berendezéseinek elvi vázlata, üzemeltetési előírásai
Biológiai talajtisztítás elve, módszerei, tisztítóberendezések üzemeltetési előírásai
Talajtisztítás termikus lebontással
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Szennyvíztisztítás berendezéseinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mechanikai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
A biológiai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
A kémiai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
Iszapkezelő-rendszert működtet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Első tisztítási fokozat (mechanikai) üzemeltetési előírásai
C típus Második tisztítási fokozat (biológiai) üzemeltetési előírásai
C típus Harmadik tisztítási fokozat (tápanyag eltávolítás) üzemeltetési előírásai
C típus Kémiai szennyvíztisztítás üzemeltetési előírásai
B típus Sűrítés, víztelenítés technológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
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Szennyvíztisztítás megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szennyvíztisztítás módjai és berendezései
Települési szennyvizek tisztító berendezései
Ipari szennyvizek tisztítása és berendezései
Mechanikai szennyvíztisztítás berendezései, (rácsok, gerebek, ülepítők, szűrők)
üzemeltetési előírásai
Biológiai szennyvíztisztítás berendezései: eleveniszapos medence, csepegtető testes
eljárás, merülőtárcsás eljárás
Kémiai tisztítás módjai és berendezései
Iszapkezelés és berendezései
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.4/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Csatornázás berendezéseinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemi csatornahálózat fenntartását irányítja
Üzemelteti, ellenőrzi a csatornamű-rendszer gépészeti berendezéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üzemi csatornázási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
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Csatrornaüzemeltetés megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csövek, csőszerelvények
Csatornázási rendszerek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.5/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Porleválasztás berendezéseinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Porleválasztó berendezéseket működtet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Durva porleválasztás folyamata, eszközei
C típus Finom porleválasztás folyamata, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Porleválasztás megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szilárd légszennyezők leválasztásának elve, berendezései és üzemeltetési előírásai:
Porkamrák működési elve, típusai
Ciklonok működési elve, típusai
Elektrosztatikus porleválasztók működése, típusai
Porszűrők működése, porszűrők anyagai
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.6/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázleválasztók berendezéseinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mosótornyokat üzemeltet, ellenőriz
Adszorbciós berendezéseket működtet, ellenőriz
Oxidációs berendezéseket működtet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai gáz-, gőzleválasztás folyamata, eszközei
C típus Kémiai gázleválasztás folyamata, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Füstgáztisztítás megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gáz halmazállapotú légszennyezők leválasztásának elve és berendezéseinek üzemeltetési
előírásai
Adszorpciós berendezések működése
Abszorpciós berendezések típusai, működésük
Oxidációs eljárások: elfáklyázás, égető kamrák
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

35. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1218-06

Hulladékkezelés

azonosítója

szk
szk

267/2.1/1218-06
267/2.2/1218-06

50
18

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyűjti, gyűjteti a termelési hulladékot
Átadásra előkészíti a termelési hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rothasztás folyamata
C típus Komposztálás folyamata
C típus Biogáz hasznosítás folyamata
B típus Termelési hulladékgyűjtés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
A környezet tisztán tartása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Gyűjtési módok, eszközök irányított megfigyelése 30%
Ártalmatlanító telepek irányított megfigyelése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékkezelés eljárásai, eszközei, berendezései: gyűjtés, szállítás, átadás, átvétel,
ártalmatlanítás
Gyűjtő- és szállítóeszközök
Hasznosító-ártalmatlanító eljárások: komposztálás, biogáz előállítása, égetés, lerakás
technológiája és berendezései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1218-06
A tananyagelem megnevezése
Hulladékok nyilvántartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a termelési hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Termelési hulladék-nyilvántartás szabályai
B típus Hulladékátadás dokumentációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Anyagmérleg készítése 40%
Bejelentő lapok kitöltése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyilvántartás, átadás átvétel szabályai
Anyagmérleg
Bejelentőlapok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

36. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1218-06

Környezetvédelmi
berendezések
géptana

jellege

azonosítója

szk

267/3.1/1218-06

36

0

0

szk

267/3.2/1218-06

33

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramlástani gépek, szerelvények üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szivattyúkat üzemeltet, ellenőriz
Fúvókat, kompresszorokat üzemeltet, ellenőriz
Ideiglenes csőhálózatokat üzemeltet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Áramlástani gépek műszaki ábrázolásának értelmezése 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Gépkezelési és karbantartási utasítások tanulmányozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áramlástani gépek működése, elvi ábrája, üzemeltetési feltételei: szivattyúk, fúvók,
kompresszorok
Csövek, csőszerelvények összekötése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Energetikai gépek, szerelvények üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramfejlesztő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Energetikai gépek műszaki ábrázolásának értelmezése 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Gépkezelési és karbantartási utasítások tanulmányozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Energetikai gépek működése, elvi ábrája, üzemeltetési előírásai
Áramfejlesztők, transzformátorok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

37. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajtisztítás, füstgáztisztítás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajlevegőztető berendezést üzemeltet
Talajmosó berendezést üzemeltet
A biológiai talajtisztítás berendezéseit üzemelteti
Porleválasztó berendezéseket működtet, ellenőriz
Mosótornyokat üzemeltet, ellenőriz
Adszorbciós berendezéseket működtet, ellenőriz
Oxidációs berendezéseket működtet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus In situ talajtisztító berendezések üzemeltetési előírásai
C típus Durva porleválasztás folyamata, eszközei
C típus Finom porleválasztás folyamata, eszközei
C típus Fizikai gáz-, gőzleválasztás folyamata, eszközei
C típus Kémiai gázleválasztás folyamata, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Környezetvédelmi berendezések, eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai utasítások tanulmányozása 10%
Talajtisztítórendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Füstgáztisztítás megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzem
Terep
Képzési idő:
74 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
In situ talajtisztító berendezések üzemeltetése
Ex situ talajtisztító berendezések üzemeltetése
Porleválasztók üzemeltetése
Gázleválasztók üzemeltetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1218-06
A tananyagelem megnevezése:
Víztisztítás, gépek, szerelvények gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti, ellenőrzi a csatornamű-rendszer gépészeti berendezéseit
A mechanikai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
A biológiai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
A kémiai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
Iszapkezelő-rendszert működtet, ellenőriz
Szivattyúkat üzemeltet, ellenőriz
Fúvókat, kompresszorokat üzemeltet, ellenőriz
Áramfejlesztő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Első tisztítási fokozat (mechanikai) üzemeltetési előírásai
C típus Második tisztítási fokozat (biológiai) üzemeltetési előírásai
C típus Harmadik tisztítási fokozat (tápanyag eltávolítás) üzemeltetési előírásai
C típus Kémiai szennyvíztisztítás üzemeltetési előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Környezetvédelmi berendezések, eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Technológiai utasítások tanulmányozása 10%
Szennyvíztisztítás megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzem
Képzési idő:
95 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áramlástani gépek, berendezések üzemeltetése
Energetikai gépek, berendezések üzemeltetése
A szennyvíztisztítás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése
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Az 54 850 01 0010 54 04 azonosító számú, Környezetvédelmi méréstechnikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

38. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1214-06

Környezet- és
természetvédelmi
alapfeladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

267/1.1/1214-06
267/1.2/1214-06
267/1.3/1214-06
267/1.4/1214-06
267/1.5/1214-06
267/1.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Talaj és levegő mint környezeti elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Helyszíni szemlén részt vesz
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talaj mint környezeti elem
B típus Levegő mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
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Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezet fogalma, abiotikus és biotikus környezet elemei
Talaj fogalma, kialakulása, talajképző tényezők, talajok osztályozása, zonális, azonális és
hidromorf talajok típusai, jellemzői
Talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, talajdegradáció okai, formái, leggyakoribb
talajszennyező anyagok és hatásuk
Levegő összetétele, légkör szerkezete, fizikai állapotjellemzői, légszennyező anyagok és
forrásuk, szennyezőanyag terjedése, öntisztulás folyamata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Helyszíni szemlén részt vesz
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes vizek csoportosítása, jellemzői, felszíni és felszín alatti vízformák
Fizikai, kémiai, biológiai és egyéb vízminőségi jellemzők
Vizek minősítési rendszerei
Vízszennyező anyagok, forrásuk és hatásuk a vízi ökoszisztémára
Vizek öntisztulása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
C típus Radioaktivitás a környezetben
B típus Zaj, zajjal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Település fogalma, típusai, szerkezete, funkcionális egységei, urbanizáció és szakaszai,
települési infrastruktúra elemei, jellemzői, szektorai
Hangtani alapfogalmak, zajforrások és jellemzői, a zaj élettani hatásai, zajvédelem
Radioaktivitás alapfogalmai, radioizotópok alkalmazási területei, sugárvédelem alapjai
Atomerőművek az energiatermelésben, környezeti hatásai, radioaktív hulladékok
csoportosítása, biztonságos elhelyezése
Lakosság szerepe a környezetvédelemben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt szaktanterem
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékok fogalma, csoportosítása, környezetkárosítása, hulladékok besorolása,
hulladékgazdálkodás elemei: megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás
Hulladékkezelés folyamata
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Bioindikációt alkalmaz
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ökológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ökológiai alapfogalmak: ökológiai tényező, környezet és tűrőképesség, indikáció,
indikátorszervezetek, biológiai organizáció folyamata, szintjei, szupraindividuális
szerveződési szintek jellemzői
Populációk sajátosságai: csoporttulajdonságai, populációdinamika, populáció demográfia,
térszerkezet
Élőlénytársulások szerveződése, szerkezete, alapjelenségei, társulástípusok, populációs
kölcsönhatások, anyag-és energiaáramlások, biogeokémiai körfolyamatok
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Védetté nyilvánítás folyamata, védelem fokozatai
C típus Természeti értékeket veszélyeztető tényezők
C típus Természeti értékek és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetvédelem célja, feladatai, természetvédelmi alapfogalmak, természetvédelmi
értékek és azokat veszélyeztető tényezők
Védett természeti értékek csoportosítása
Hazai és nemzetközi védelmi kategóriák
Védett és fokozottan védett természeti értékek
Védetté nyilvánítás folyamata
Helyi és országos jelentőségű védett természeti értékek
Natura 2000-es területek
A természetvédelem tárgykörei: földtani, víztani, állattani, növénytani, tájképi és
kultúrtörténeti értékek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

39. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

267/2.1/1214-06
267/2.2/1214-06
267/2.3/1214-06
267/2.4/1214-06
267/2.5/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezettechnika alapjai, műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezettechnikai biológiai eljárások
C típus Környezettechnikai kémiai eljárások
C típus Környezettechnikai fizikai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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0
36
36
36
36

72
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 216
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Műtárgy-rajz értelmezése, készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Környezettechnika mérőszoba
Üzemlátogatás szennyvíztisztító műben
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezettechnikai műveletek és a műveletek során alkalmazott technológiai elvek
Fizikai műveletek és berendezései: szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései
Ülepítés, centrifugálás, sűrítés, felúsztatás, flotálás és berendezései
Szűrés különböző szűrőanyagokon
Szűrőberendezések és alkalmazásuk
Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások
Kémiai eljárások, műveletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és
biokémiai alapja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz természetes körforgása és a körfolyamat elemei, vízkészlet és változása,
vízháztartási egyenlet, a felszíni vizek hidrológiája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai alapfogalmak, hidraulikai alapelemek, hidrosztatika alapegyenlete, víznyomás,
felhajtóerő, úszás
Folyadékmozgások osztályozása, szabadfelszínű vízmozgás, nyomás alatti vízmozgás,
Bernoulli-egyenlet
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészet alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidraulikus, pneumatikus, villamos irányítás elve
C típus Motortan
C típus Hajtási módok
C típus Gépszerkezettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek: kötőelemek, kötések, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, hajtások
Belső égésű motorok és elektromos berendezései

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Automatizálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektrotechnikai alapok
C típus Automatizálás elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automatizálás alapfogalmai
Hidraulikus irányítás, pneumatikus irányítás, villamos irányítás, jelátalakítás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

40. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

267/3.1/1214-06
267/3.2/1214-06
267/3.3/1214-06
267/3.4/1214-06

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet készít
Bioindikációt alkalmaz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Kémiai jellemzőket mér, értékel
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidrometeorológiai mérések
B típus Bioindikáció módszere
B típus Makrobiológiai vizsgálati módszerek
C típus Mikrobiológiai vizsgálati módszerek
B típus Kémiai elemző vizsgálati módszerek
B típus Fizikai vizsgálati módszerek
B típus Mintavételezés és mintakezelés
B típus Helyszíni (terepi) mérési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi eszközök használata
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Környezetvédelmi laboratórium
Természeti környezet
Erdőterület
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése
Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése
Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, vízés levegővizsgálat
Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi
értékelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezethez kapcsolódó környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zajmérést végez
Radiológiai jellemzőket mér, értékel
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
C típus Radioaktivitás a környezetben
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
D típus Radiológiai jellemzők mérése
C típus Zajmérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
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4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladék mintavétel, a minta előkészítése vizsgálatra
Mennyiség, mechanikai összetétel, alapvető fizikai, kémiai jellemzők meghatározása
helyszínen és laboratóriumban
Zajmérés, zajhatárértékek, zajtérkép készítése, háttérsugárzás mérése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és vízmérési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Geodéziai mérések
C típus Vízrajzi mérések
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
3. szint Helyszínrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Írásos elemzések készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely, tanpálya
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenesek kitűzése, hosszmérés, állandó nagyságú szögek kitűzése, derékszögű
koordinátamérés, szintezés alapelve, gyakorlati végrehajtása
Vonalszintezés végrehajtása, hossz-, keresztszelvény- és területszintezés végrehajtása,
ingatlan-nyilvántartás
Vízállás mérése, vízhozam mérése, vízmélység mérése, hidrológiai adatok feldolgozása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti és villamos alapmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépes folyamatirányítás rendszere
C típus Hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C típus Villamos vezérlési módok
C típus Jelátalakítók működése
C típus Villamos jellemzők mérése
C típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Gépészeti eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai, pneumatikus és villamos alapkapcsolások elkészítése, jelátalakítók
alkalmazása
Q-H-görbe felvétele mérések alapján, optimális munkapont szerkesztése
Szivattyú paramétereinek mérése hidraulikai mérőpadon
Veszteségek mérése hidraulikai mérőpadon
Feszültség, áramerősség, ellenállás mérése, villamos teljesítmény, hatásfok számítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

41. TANANYAGEGYSÉG

267/4.0/1214-06

Műszaki
koordinációs és
szakigazgatási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

267/4.1/1214-06
267/4.2/1214-06
267/4.3/1214-06
267/4.4/1214-06
267/4.5/1214-06
267/4.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakigazgatási alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Meghallgatáson részt vesz
Helyszíni szemlén részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános államigazgatási ismeretek: alapfogalmak, államigazgatási eljárás,
államigazgatási határozat, hatósági nyilvántartás, ellenőrzés, jogorvoslat, végrehajtás,
eljárási költség, ügyviteli szabályzat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hatósági bevallásokat készít
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
A szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszolgáltatás szabályai, rendje
B típus Nyilvántartás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi igazgatási ismeretek, vízügyi igazgatási ismeretek, önkormányzati
igazgatási ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogszabályi környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, véleményezi a jogszabálytervezeteket vagy környezetvédelmi belső
utasításokat
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
B típus A jogszabályok szerkezete
C típus Jogszabályok és hierarchiájuk
B típus Jogforrások és hierarchiájuk
C típus A hatalmi ágak és funkciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkotmányjogi, jogi alapfogalmak, jogágak, jogviszony, jogalkalmazás, jogi felelősség,
polgári és kötelmi jogi ismeretek alapjai
Munkajogi és hatályos környezetvédelmi törvények, jogszabályok
Környezetvédelmi Információs Rendszer
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, a szakmai
és a civil szervezetek között
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozási környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki szabályozás eszközei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszköznyilvántartást vezet
Havária tervek készítésében részt vesz
Gazdasági tervek készítésében részt vesz
Belső szakmai tervek készítésében részt vesz
Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belső rendeletek, utasítások, szabályozási területek
B típus Külső és belső tervek készítésének szabályai
C típus Pályázat írásának módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges
adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források
Sikeres pályázat és szerződéskötés
Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki koordináció és szakmai kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok megvalósításában vesz részt
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előadás tervezése, vizuális segédeszközök, irodatechnikai eszközök és használata,
prezentációkészítés, kommunikációs módszerek
Tárgyalási stílusok, konfliktus és kezelése, bizalomépítés, elkötelezettség,
kompromisszum
A civil szervezetek feladatai, jogai, a kapcsolattartás formái
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, szakmai és
civil szervezetek között
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sza

267/5.2/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelmi követelmények
B típus Eljárások baleseti havária esetén
C típus Munkavédelmi szabályzatok előírásai
B típus Tűzveszélyességi osztályok, tűzvédelem
C típus A tűzvédelmi szabályzat előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök használata
4. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Munkavédelmi jelképek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem és területei, baleset, üzemi baleset és bejelentése, foglalkozási ártalom,
foglalkozási betegség
A munkavállaló és munkaadó jogai és kötelességei a munkavédelem területén, magatartási
szabályok, elsősegélynyújtás
Munkavédelem szakmai feladatai, gépek, berendezések biztonságtechnikája
Munkavédelmi Szabályzat
Általános tűzvédelmi ismeretek, tűztípusok, tűzoltási módok, oltóanyagok,
tűzveszélyességi osztályok, tűzjelzés, bejelentés, Tűzvédelmi Szabályzat
Laboratóriumok, műhelyek munkavédelmi előírásai, szabadban végzett munkák
munkavédelmi előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetegészségügy
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Település-egészségügy
C típus Munkaegészségügy
C típus Járványügy
B típus Anyagok/hulladékok veszélyességi jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok, hulladékok hatása az egészségre, biztonságos gyűjtésük, tárolásuk,
kezelésük, Környezetvédelmi Szabályzat
Zaj, rezgés, sugárzás egészségkárosítása, az urbanizáció hatása az egészségre,
egészségkárosodást megelőző tevékenység lehetőségei
Egészségkárosító környezeti hatások, kockázati tényezők, víz, talaj, levegő szennyezések
forrásai, egészségkárosítása
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267/1.0/1215-06
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azonosítója

sza
sza
sza

267/1.1/1215-06
267/1.2/1215-06
267/1.3/1215-06

48
48
48

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajterhelő technológiák
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászat talajkárosító hatásai, az olajbányászat talajszennyezése
Kohászat talajszennyezése (salakhányók, meddőhányók, pernyehányók)
Gépipar talajszennyezése (fém- és olajszennyezés)
Vegyipar talajszennyezése (savak, lúgok, toxikus anyagok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Vízterhelő technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Élelmiszeripari technológiák, a technológiák vízhasználata, szennyvizei
Cellulózgyártás technológiája, vízhasználata, szennyvizei
Papírgyártás vízhasználata, szennyvizei
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Energiaipar vízhasználata, a vizek hőszennyezése
Textilipari technológiák, vízhasználat, szennyvizek
Bőripari technológiák, szennyvizek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Levegőszennyező és zajterhelő technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Levegőterhelő technológiák
C típus Környezeti zajterhelések
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőipar légszennyezése, zajterhelése
Energiaipar légszennyezése
Közlekedés légszennyezése és zajterhelése
Gépipar zajterhelése
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267/2.0/1215-06

Környezetvédelem
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azonosítója

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetközpontú Irányítási Rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a KIR-rendszer kialakításában
Részt vesz a tanúsítás előkészítésében
Részt vesz a rendszer folyamatos felülvizsgálatában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
B típus Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Bevezetett KIR-rendszer feladattal vezetett tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia környezeti tényezőinek és környezeti hatásainak feltárása 55%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezeti politika megfogalmazása
Tervezés lépései
Végrehajtás és működtetés módja
Ellenőrző és helyesbítő tevékenység jelentősége
Vezetőségi felülvizsgálat lényege, jelentősége
Folyamatos fejlesztés fogalma, célja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kész hatástanulmányok feladattal vezérelt tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia hatótényezőinek és hatásfolyamatainak feltárása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hatótényezők meghatározása
Hatásfolyamatok feltárása
Hatásterület előzetes lehatárolása
A környezetállapot leírása
A hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése
Az állapotváltozások értékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Elérhető legjobb technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Elérhető legjobb technológia előírásai (BAT)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A BATRef feladattal vezérelt tanulmányozása 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia összehasonlítása az elérhető legjobb technológiával 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Integrált szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés IPPC
Elérhető legjobb technológia (BAT), elérhető legjobb megoldás (BATNEEC)
BATREF előírásai
Környezetvédelmi engedélyek
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció az ipari technológiákban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a veszélyes anyagokat
Nyilvántartja a rendszerparamétereket
Beszerzi és nyilvántartja a biztonsági adatlapokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai paraméterek nyilvántartásának szabályai
B típus Veszélyes anyagok nyilvántartásának szabályai
B típus Biztonsági adatlapok nyilvántartásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Nyilvántartó lapok kitöltése 30%
Biztonsági adatlapok feladattal vezérelt tanulmányozása 40%
Adatgyűjtés 5%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
41 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok jelrendszere (R és S mondatok) és értelmezése
Veszélyes anyagok nyilvántartási szabályai
Biztonsági adatlapok tartalma és nyilvántartása
Technológiai paraméterek nyilvántartása
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45. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

azonosítója

szk
szk

267/3.1/1215-06
267/3.2/1215-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozói ajánlatok elbírálásában részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Piaci, pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Adatgyűjtés 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Esetleírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing, ökomarketing fogalma
Ökomarketing stratégiák fajtái
Az ökomarketing előnyei és kockázatai
A környezetgazdálkodás feladatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Bírságszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bírságokat számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelmi bírságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Adatgyűjtés 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Bírságszámítás 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízbírság, csatornabírság számítása
Légszennyezési bírság számítása
Zaj- és rezgésbírság számítása
Hulladékbírság számítása
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46. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

267/4.1/1215-06

267/4.0/1215-06
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sza

267/4.2/1215-06

0

0

95

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Porvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
67 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pormintavétel (emissziós, immissziós)
Porvizsgálatok: szemcseméret, szemcseösszetétel, vízoldható, vízben oldhatatlan frakció,
toxikus porok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázelemzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
95 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázmintavétel (emissziós, immissziós)
Füstgázelemzés: kéndioxid, nitrogénoxidok, ammónia stb. mérése
Gázkromatográfiás elemzések
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47. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1219-06

Biztonságtechnikai
feladatok

azonosítója

szk
szk

267/1.1/1219-06
267/1.2/1219-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartja, betartatja
Előírások szerint tárolja az anyagokat, eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi laboratóriumok biztonságtechnikája
B típus Vegyszerismeret
B típus Laboreszköz és műszerismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megjelenés és helyes viselkedési szabályok a laboratóriumban
Öltözet
Munkavédelmi előírások, veszélyforrások, mérgezések
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Érintésvédelmi szabályok
Tanulók feladatai baleset vagy rosszullét esetén
Elektromos készülékek, gázégők, gázpalackok használata
Tűzvédelem, menekülési útvonalak
Tűzoltás módjai
Kockázati tényezők, S- és R- számok ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szelektíven gyűjti a keletkező hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Laboratóriumi veszélyes hulladékok tárolásának, kezelésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szelektív hulladékgyűjtés a laboratóriumokban
Oldószerek visszanyerése, tisztítása különféle módszerekkel
Átkristályosítás
Vegyszerek szabályszerű tárolása, előírások ismertetése
Veszélyes hulladékok a laboratóriumokban
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48. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1219-06

Műszaki feladatok

azonosítója

szk
szk

267/2.1/1219-06
267/2.2/1219-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Eszköz- és anyagelőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a szükséges eszközöket, berendezéseket
Az eszközök, műszerek napi karbantartását elvégzi
Előkészíti a szükséges vegyszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyszerismeret
B típus Laboreszköz és műszerismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 70%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
47 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboreszközök csoportosítása, használata
Mérőeszközök hitelesítése
Anyagok előkészítése, tisztítása (fontosabb laboratóriumi alapműveletek, szárítás,
desztillálás, kristályosítás)
Oldatkészítés
Savhigítás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 70%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai laboratóriumok alap mérőeszközei és mérőműszerei
Karbantartási feladatok
Mérlegek, műszerek napi ellenőrzése
Mérőbőröndök és mintavevők karbantartása
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49. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1219-06

Mérési feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

267/3.1/1219-06
267/3.2/1219-06
267/3.3/1219-06
267/3.4/1219-06
267/3.5/1219-06
267/3.6/1219-06
267/3.7/1219-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Mintavétel és mintakezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a beszállított mintát
Szakszerűen tárolja a mintát
Előkészíti a mintát a vizsgálatra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mintakezelés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Kémiai laboratórium
Tanterem
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Képzési idő:
58 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minta fogalma, mintavétel általános szabályai
A mintákkal szemben támasztott követelmények
Mintavétel levegőből, vízből, talajból, hulladékból
Minták előkészítése fizikai és kémiai vizsgálatokhoz, feltárási módok
Minták tárolása, tartósítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajmintát vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványos talajvizsgálatok szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajszerkezet vizsgálata, nedvesség, kötöttség vizsgálata
Talajkivonatok készítése
Talaj kémiai tulajdonságainak vizsgálata (Aciditás, pH, klorid-, Ca-, Mg-iontartalom, összsótartalom meghatározása stb.)
Tömeg- és térfogat szerinti, valamint műszeres vizsgálatok
Szabványok használata

242

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.3/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felszíni vizet vizsgál
Felszín alatti vizeket vizsgál
Ivóvíz minőséget ellenőriz
Mikrobiológiai vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Biotechnológiai eljárások mikroszervezeteinek vizsgálata
B típus Biológiai vízminősítési eljárások
B típus Bakteriológiai vízminősítés
B típus Szabványos vízvizsgálatok szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
62 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízminták fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálata
Vízminősítés
Térfogatos elemzések: klorid-, Ca-, Mg-, Fe-, hidrokarbonát-iontartalom, oldott oxigén,
KOI és más meghatározások
Műszeres mérések: elektrokémiai, optikai és kromatográfiás módszerek
Szabványok használata
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.4/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Levegővizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légszennyező anyag koncentrációt határoz meg
Meghatározza a levegő szennyezettségi állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványos légszennyezés- és légszennyezettség vizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Levegő mintavevő készülék összeállítása, használata
Légszennyező anyagok mennyiségi meghatározása különféle (titrimetriás és műszeres)
módszerekkel
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.5/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékvizsgálatot végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványos hulladékvizsgálatok szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Üzemlátogatás hulladéklerakó telepen, hulladékfeldolgozóban
Hulladékhasznosító-, hulladékégető megtekintése
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékok összetételének, fizikai tulajdonságainak meghatározása
Hulladék-kivonatok készítése és vizsgálata
Kémiai tulajdonságok meghatározása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.6/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Szennyvízvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szennyvizet vizsgál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Biotechnológiai eljárások mikroszervezeteinek vizsgálata
B típus Szabványos szennyvízvizsgálatok szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Üzemlátogatás szennyvíztisztító telepen
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szennyvizek fizikai, kémiai vizsgálata egyszerű és műszeres módszerekkel (laboratóriumi
"mű" szennyvízminták vizsgálata)
Mikrobiológiai vizsgálatok
A szennyvíztisztítás folyamatának követése, a vizsgálati eredmények értékelése,
következtetések levonása
Ülepedési és derítési próbák
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.7/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyszíni vizsgálatokat végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszíni talajvizsgálatokat végez
Helyszíni hulladékanalízist végez
Helyszíni vízvizsgálatokat végez
Helyszíni füstgázelemzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Helyszíni talajvizsgálat szabályai
B típus Helyszíni vízvizsgálat szabályai
B típus Helyszíni hulladékanalízis szabályai
B típus Helyszíni füstgázelemzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terepi mérések
Egyszerű, gyors helyszíni mérések végzése
A helyszíni tesztek, mérések ismeretében további laboratóriumi meghatározások
megtervezése, elvégzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

50. TANANYAGEGYSÉG

267/4.0/1219-06

Adatfeldolgozás,
minősítés

azonosítója

szk
szk
szk

267/4.1/1219-06
267/4.2/1219-06
267/4.3/1219-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Értékelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges számításokat
Minősítést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minősítési előírások
B típus Hibaszámítás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai munkavégzés irányítással 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium (számítógéppel felszerelt)
Számítógép-terem
Képzési idő:
59 óra elmélet osztálykeretben
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0
0 119
0

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérés körülményeinek, adatainak, részeredményeinek rögzítése, rendszerezése
Eredmény számítása mérési adatok alapján
Ismétlő, ellenőrző mérések végzése
Minősítés a vizsgált minták alapján
Kezelési, tisztítási műveletek megtervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás, nyilvántartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja az anyag- és műszerhasználatot
Gondoskodik az anyag utánpótlásáról
Az eredményeket dokumentálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérési, vizsgálati adatok rögzítésének előírásai
B típus Eredmények meghatározásához szükséges segédletek (képletek, összefüggések, előírások)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai munkavégzés irányítással 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium (számítógéppel felszerelt)
Számítógép-terem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eredmények feldolgozása, rögzítése
Vizsgálatok számszerű adatainak értelmezése, értékelése
Minősítési feladatok
Nyilvántartási-, dokumentálási feladatok ellátása, rögzítése
249

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.3/1219-06
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás, nyilvántartás számítógéppel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szakmai munkavégzés irányítással 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eredmények számítógépes feldolgozása, rögzítése
Nyilvántartási-, dokumentálási feladatok ellátása, számítógépes rögzítése
Készletnyilvántartás
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Az 54 850 01 0010 54 05 azonosító számú, Nukleáris energetikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

51. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1214-06

Környezet- és
természetvédelmi
alapfeladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

267/1.1/1214-06
267/1.2/1214-06
267/1.3/1214-06
267/1.4/1214-06
267/1.5/1214-06
267/1.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Talaj és levegő mint környezeti elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Helyszíni szemlén részt vesz
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talaj mint környezeti elem
B típus Levegő mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezet fogalma, abiotikus és biotikus környezet elemei
Talaj fogalma, kialakulása, talajképző tényezők, talajok osztályozása, zonális, azonális és
hidromorf talajok típusai, jellemzői
Talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, talajdegradáció okai, formái, leggyakoribb
talajszennyező anyagok és hatásuk
Levegő összetétele, légkör szerkezete, fizikai állapotjellemzői, légszennyező anyagok és
forrásuk, szennyezőanyag terjedése, öntisztulás folyamata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Helyszíni szemlén részt vesz
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes vizek csoportosítása, jellemzői, felszíni és felszín alatti vízformák
Fizikai, kémiai, biológiai és egyéb vízminőségi jellemzők
Vizek minősítési rendszerei
Vízszennyező anyagok, forrásuk és hatásuk a vízi ökoszisztémára
Vizek öntisztulása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
C típus Radioaktivitás a környezetben
B típus Zaj, zajjal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Település fogalma, típusai, szerkezete, funkcionális egységei, urbanizáció és szakaszai,
települési infrastruktúra elemei, jellemzői, szektorai
Hangtani alapfogalmak, zajforrások és jellemzői, a zaj élettani hatásai, zajvédelem
Radioaktivitás alapfogalmai, radioizotópok alkalmazási területei, sugárvédelem alapjai
Atomerőművek az energiatermelésben, környezeti hatásai, radioaktív hulladékok
csoportosítása, biztonságos elhelyezése
Lakosság szerepe a környezetvédelemben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt szaktanterem
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékok fogalma, csoportosítása, környezetkárosítása, hulladékok besorolása,
hulladékgazdálkodás elemei: megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás
Hulladékkezelés folyamata
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Bioindikációt alkalmaz
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ökológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ökológiai alapfogalmak: ökológiai tényező, környezet és tűrőképesség, indikáció,
indikátorszervezetek, biológiai organizáció folyamata, szintjei, szupraindividuális
szerveződési szintek jellemzői
Populációk sajátosságai: csoporttulajdonságai, populációdinamika, populáció demográfia,
térszerkezet
Élőlénytársulások szerveződése, szerkezete, alapjelenségei, társulástípusok, populációs
kölcsönhatások, anyag-és energiaáramlások, biogeokémiai körfolyamatok
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Védetté nyilvánítás folyamata, védelem fokozatai
C típus Természeti értékeket veszélyeztető tényezők
C típus Természeti értékek és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetvédelem célja, feladatai, természetvédelmi alapfogalmak, természetvédelmi
értékek és azokat veszélyeztető tényezők
Védett természeti értékek csoportosítása
Hazai és nemzetközi védelmi kategóriák
Védett és fokozottan védett természeti értékek
Védetté nyilvánítás folyamata
Helyi és országos jelentőségű védett természeti értékek
Natura 2000-es területek
A természetvédelem tárgykörei: földtani, víztani, állattani, növénytani, tájképi és
kultúrtörténeti értékek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

52. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

267/2.1/1214-06
267/2.2/1214-06
267/2.3/1214-06
267/2.4/1214-06
267/2.5/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezettechnika alapjai, műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezettechnikai biológiai eljárások
C típus Környezettechnikai kémiai eljárások
C típus Környezettechnikai fizikai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Műtárgy-rajz értelmezése, készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
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0
36
36
36
36

72
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 216
0
0

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Környezettechnika mérőszoba
Üzemlátogatás szennyvíztisztító műben
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezettechnikai műveletek és a műveletek során alkalmazott technológiai elvek
Fizikai műveletek és berendezései: szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései
Ülepítés, centrifugálás, sűrítés, felúsztatás, flotálás és berendezései
Szűrés különböző szűrőanyagokon
Szűrőberendezések és alkalmazásuk
Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások
Kémiai eljárások, műveletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és
biokémiai alapja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz természetes körforgása és a körfolyamat elemei, vízkészlet és változása,
vízháztartási egyenlet, a felszíni vizek hidrológiája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai alapfogalmak, hidraulikai alapelemek, hidrosztatika alapegyenlete, víznyomás,
felhajtóerő, úszás
Folyadékmozgások osztályozása, szabadfelszínű vízmozgás, nyomás alatti vízmozgás,
Bernoulli-egyenlet
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészet alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidraulikus, pneumatikus, villamos irányítás elve
C típus Motortan
C típus Hajtási módok
C típus Gépszerkezettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek: kötőelemek, kötések, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, hajtások
Belső égésű motorok és elektromos berendezései

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Automatizálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektrotechnikai alapok
C típus Automatizálás elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automatizálás alapfogalmai
Hidraulikus irányítás, pneumatikus irányítás, villamos irányítás, jelátalakítás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

53. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

267/3.1/1214-06
267/3.2/1214-06
267/3.3/1214-06
267/3.4/1214-06

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet készít
Bioindikációt alkalmaz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Kémiai jellemzőket mér, értékel
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidrometeorológiai mérések
B típus Bioindikáció módszere
B típus Makrobiológiai vizsgálati módszerek
C típus Mikrobiológiai vizsgálati módszerek
B típus Kémiai elemző vizsgálati módszerek
B típus Fizikai vizsgálati módszerek
B típus Mintavételezés és mintakezelés
B típus Helyszíni (terepi) mérési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi eszközök használata
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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0
0
72
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

54
36
234
0
72

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Környezetvédelmi laboratórium
Természeti környezet
Erdőterület
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése
Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése
Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, vízés levegővizsgálat
Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása,
természetvédelmi értékelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezethez kapcsolódó környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zajmérést végez
Radiológiai jellemzőket mér, értékel
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
C típus Radioaktivitás a környezetben
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
D típus Radiológiai jellemzők mérése
C típus Zajmérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladék mintavétel, a minta előkészítése vizsgálatra
Mennyiség, mechanikai összetétel, alapvető fizikai, kémiai jellemzők meghatározása
helyszínen és laboratóriumban
Zajmérés, zajhatárértékek, zajtérkép készítése, háttérsugárzás mérése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és vízmérési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Geodéziai mérések
C típus Vízrajzi mérések
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
265

5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
3. szint Helyszínrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Írásos elemzések készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely, tanpálya
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenesek kitűzése, hosszmérés, állandó nagyságú szögek kitűzése, derékszögű
koordinátamérés, szintezés alapelve, gyakorlati végrehajtása
Vonalszintezés végrehajtása, hossz-, keresztszelvény- és területszintezés végrehajtása,
ingatlan-nyilvántartás
Vízállás mérése, vízhozam mérése, vízmélység mérése, hidrológiai adatok feldolgozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti és villamos alapmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépes folyamatirányítás rendszere
C típus Hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C típus Villamos vezérlési módok
C típus Jelátalakítók működése
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C típus Villamos jellemzők mérése
C típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Gépészeti eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai, pneumatikus és villamos alapkapcsolások elkészítése, jelátalakítók
alkalmazása
Q-H-görbe felvétele mérések alapján, optimális munkapont szerkesztése
Szivattyú paramétereinek mérése hidraulikai mérőpadon
Veszteségek mérése hidraulikai mérőpadon
Feszültség, áramerősség, ellenállás mérése, villamos teljesítmény, hatásfok számítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakigazgatási alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Meghallgatáson részt vesz
Helyszíni szemlén részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános államigazgatási ismeretek: alapfogalmak, államigazgatási eljárás,
államigazgatási határozat, hatósági nyilvántartás, ellenőrzés, jogorvoslat, végrehajtás,
eljárási költség, ügyviteli szabályzat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hatósági bevallásokat készít
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
A szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszolgáltatás szabályai, rendje
B típus Nyilvántartás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi igazgatási ismeretek, vízügyi igazgatási ismeretek, önkormányzati
igazgatási ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogszabályi környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, véleményezi a jogszabálytervezeteket vagy környezetvédelmi belső
utasításokat
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
B típus A jogszabályok szerkezete
C típus Jogszabályok és hierarchiájuk
B típus Jogforrások és hierarchiájuk
C típus A hatalmi ágak és funkciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkotmányjogi, jogi alapfogalmak, jogágak, jogviszony, jogalkalmazás, jogi felelősség,
polgári és kötelmi jogi ismeretek alapjai
Munkajogi és hatályos környezetvédelmi törvények, jogszabályok
Környezetvédelmi Információs Rendszer
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, a szakmai
és a civil szervezetek között
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozási környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki szabályozás eszközei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszköznyilvántartást vezet
Havária tervek készítésében részt vesz
Gazdasági tervek készítésében részt vesz
Belső szakmai tervek készítésében részt vesz
Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belső rendeletek, utasítások, szabályozási területek
B típus Külső és belső tervek készítésének szabályai
C típus Pályázat írásának módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges
adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források
Sikeres pályázat és szerződéskötés
Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki koordináció és szakmai kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok megvalósításában vesz részt
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előadás tervezése, vizuális segédeszközök, irodatechnikai eszközök és használata,
prezentációkészítés, kommunikációs módszerek
Tárgyalási stílusok, konfliktus és kezelése, bizalomépítés, elkötelezettség,
kompromisszum
A civil szervezetek feladatai, jogai, a kapcsolattartás formái
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, szakmai és
civil szervezetek között
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelmi követelmények
B típus Eljárások baleseti havária esetén
C típus Munkavédelmi szabályzatok előírásai
B típus Tűzveszélyességi osztályok, tűzvédelem
C típus A tűzvédelmi szabályzat előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök használata
4. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Munkavédelmi jelképek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Kézügyesség
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18

0

0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem és területei, baleset, üzemi baleset és bejelentése, foglalkozási ártalom,
foglalkozási betegség
A munkavállaló és munkaadó jogai és kötelességei a munkavédelem területén, magatartási
szabályok, elsősegélynyújtás
Munkavédelem szakmai feladatai, gépek, berendezések biztonságtechnikája
Munkavédelmi Szabályzat
Általános tűzvédelmi ismeretek, tűztípusok, tűzoltási módok, oltóanyagok,
tűzveszélyességi osztályok, tűzjelzés, bejelentés, Tűzvédelmi Szabályzat
Laboratóriumok, műhelyek munkavédelmi előírásai, szabadban végzett munkák
munkavédelmi előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetegészségügy
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Település-egészségügy
C típus Munkaegészségügy
C típus Járványügy
B típus Anyagok/hulladékok veszélyességi jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok, hulladékok hatása az egészségre, biztonságos gyűjtésük, tárolásuk,
kezelésük, Környezetvédelmi Szabályzat
Zaj, rezgés, sugárzás egészségkárosítása, az urbanizáció hatása az egészségre,
egészségkárosodást megelőző tevékenység lehetőségei
Egészségkárosító környezeti hatások, kockázati tényezők, víz, talaj, levegő szennyezések
forrásai, egészségkárosítása
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56. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1215-06

Technológiák
környezetterhelése

azonosítója

sza
sza
sza

267/1.1/1215-06
267/1.2/1215-06
267/1.3/1215-06

48
48
48

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajterhelő technológiák
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászat talajkárosító hatásai, az olajbányászat talajszennyezése
Kohászat talajszennyezése (salakhányók, meddőhányók, pernyehányók)
Gépipar talajszennyezése (fém- és olajszennyezés)
Vegyipar talajszennyezése (savak, lúgok, toxikus anyagok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Vízterhelő technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Élelmiszeripari technológiák, a technológiák vízhasználata, szennyvizei
Cellulózgyártás technológiája, vízhasználata, szennyvizei
Papírgyártás vízhasználata, szennyvizei
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Energiaipar vízhasználata, a vizek hőszennyezése
Textilipari technológiák, vízhasználat, szennyvizek
Bőripari technológiák, szennyvizek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Levegőszennyező és zajterhelő technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Levegőterhelő technológiák
C típus Környezeti zajterhelések
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőipar légszennyezése, zajterhelése
Energiaipar légszennyezése
Közlekedés légszennyezése és zajterhelése
Gépipar zajterhelése
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57. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1215-06

Környezetvédelem
az ipari
technológiákban

azonosítója

szk
szk
szk
szk

267/2.1/1215-06
267/2.2/1215-06
267/2.3/1215-06
267/2.4/1215-06

48
48
28
0

0
0
0
41

0
0
165
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetközpontú Irányítási Rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a KIR-rendszer kialakításában
Részt vesz a tanúsítás előkészítésében
Részt vesz a rendszer folyamatos felülvizsgálatában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
B típus Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Bevezetett KIR-rendszer feladattal vezetett tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia környezeti tényezőinek és környezeti hatásainak feltárása 55%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezeti politika megfogalmazása
Tervezés lépései
Végrehajtás és működtetés módja
Ellenőrző és helyesbítő tevékenység jelentősége
Vezetőségi felülvizsgálat lényege, jelentősége
Folyamatos fejlesztés fogalma, célja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kész hatástanulmányok feladattal vezérelt tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia hatótényezőinek és hatásfolyamatainak feltárása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hatótényezők meghatározása
Hatásfolyamatok feltárása
Hatásterület előzetes lehatárolása
A környezetállapot leírása
A hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése
Az állapotváltozások értékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Elérhető legjobb technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Elérhető legjobb technológia előírásai (BAT)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A BATRef feladattal vezérelt tanulmányozása 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia összehasonlítása az elérhető legjobb technológiával 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Integrált szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés IPPC
Elérhető legjobb technológia (BAT), elérhető legjobb megoldás (BATNEEC)
BATREF előírásai
Környezetvédelmi engedélyek
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció az ipari technológiákban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a veszélyes anyagokat
Nyilvántartja a rendszerparamétereket
Beszerzi és nyilvántartja a biztonsági adatlapokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai paraméterek nyilvántartásának szabályai
B típus Veszélyes anyagok nyilvántartásának szabályai
B típus Biztonsági adatlapok nyilvántartásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Nyilvántartó lapok kitöltése 30%
Biztonsági adatlapok feladattal vezérelt tanulmányozása 40%
Adatgyűjtés 5%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
41 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok jelrendszere (R és S mondatok) és értelmezése
Veszélyes anyagok nyilvántartási szabályai
Biztonsági adatlapok tartalma és nyilvántartása
Technológiai paraméterek nyilvántartása
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58. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

azonosítója

szk
szk

267/3.1/1215-06
267/3.2/1215-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozói ajánlatok elbírálásában részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Piaci, pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Adatgyűjtés 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Esetleírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing, ökomarketing fogalma
Ökomarketing stratégiák fajtái
Az ökomarketing előnyei és kockázatai
A környezetgazdálkodás feladatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Bírságszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bírságokat számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelmi bírságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Adatgyűjtés 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Bírságszámítás 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízbírság, csatornabírság számítása
Légszennyezési bírság számítása
Zaj- és rezgésbírság számítása
Hulladékbírság számítása
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59. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

267/4.1/1215-06

267/4.0/1215-06

Az ipari tevékenység
környezetterhelésének mérése

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

67
162

sza

267/4.2/1215-06

0

0

95

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Porvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
67 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pormintavétel (emissziós, immissziós)
Porvizsgálatok: szemcseméret, szemcseösszetétel, vízoldható, vízben oldhatatlan frakció,
toxikus porok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázelemzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
95 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázmintavétel (emissziós, immissziós)
Füstgázelemzés: kéndioxid, nitrogénoxidok, ammónia stb. mérése
Gázkromatográfiás elemzések
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60. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1220-06

Energiatermelő
rendszerek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

267/1.1/1220-06
267/1.2/1220-06
267/1.3/1220-06
267/1.4/1220-06

18
15
54
48

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
135
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1220-06
A tananyagelem megnevezése:
Konvencionális erőművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Energetikai számításokat végez
Részt vesz a hőenergia-termelés- és átalakítás gépeinek működtetésében
Javaslatokat tesz a technológiák korszerűsítésére, az energiatermelés környezetkímélőbb
fejlesztésére
Anyag- és energiamérleget készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hőenergia termelés- és átalakítás gépeinek, berendezéseinek felépítése, működése
C típus Az energiaelosztás-, átalakítás lehetőségei
C típus Az erőművek működése során fellépő zaj- és rezgéskeltő hatások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Problémaelemzés -feltárás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemi gyakorlat
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hagyományos és alternatív energiák átalakítási lehetőségei
A fosszilis energiahordozók felhasználásának és rohamos csökkenésének veszélyei
Primer- és szekunder energiahordozók
A technika vívmányai által kapott újabb lehetőségeink
Erőművi hő-körfolyamatok, az alkalmazott berendezések
Hőerőművek
Gőzerőművek (kondenzációs, ellennyomásos, elvételes)
Gázturbinás rendszerek
Vízerőművek
Terhelési diagramok (napi, heti, évi fogyasztásunk alakulása)
Alap-, csúcs-, és menetrendtartó erőművek
Az országos villamosteher elosztás
Hazánk erőműveinek energetikai adatai
Anyag-és energiamérleg, energetikai számítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1220-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos energetika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a transzformátorok működtetésében
Javaslatokat tesz az energiaelosztás, -átalakítás lehetőségeire
Részt vesz az egyen- és váltóáramú motorok működtetésében
Részt vesz a nukleáris energia előállítása során alkalmazott legfontosabb gépi és villamos
ipari berendezések működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A villamos energia átalakítás berendezései
C típus A villamos hálózatok típusai, felosztása
B típus Az egyen- és váltóáramú motorok működése, felépítése
B típus A transzformátorok felépítése, működése
C típus Az egyenirányítás lehetőségei, szerepe az energiaellátásban
B típus A nukleáris energia előállítása során alkalmazott gépi villamos ipari berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Villamos energetikai berendezések használata
3. szint Hőenergetikai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemi gyakorlat
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mágneses erőtér
Indukált villamos erőtér
A váltakozó feszültség jelentősége a technikában
Áramköri elemek és alkatrészek
A szimmetrikus háromfázisú rendszer
Egyenáramú generátorok, egyenáramú motorok, váltóáramú generátorok, váltóáramú
motorok
Transzformátorok
Villamos hálózatok, villamosenergia szállítása
A PAE kapcsolódása az országos villamosenergia-rendszerhez
A Paksi Atomerőmű nagytranszformátorainak segédüzeme
Biztonsági betáplálás
Szünetmentes tápegység
Elektrokémiai áramforrások
Villámvédelem
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1220-06
A tananyagelem megnevezése:
Atomerőművek üzemtana 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kísérleti energiatermelő üzemeltetésében, próbaüzemében részt vesz
Tanreaktorok üzemeltetésében részt vesz
Atomerőművek üzemeltetésében részt vesz
Javaslatokat tesz a fűtőanyagok újrahasznosításának korszerűsítésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A különleges típusú atomreaktorok működése
B típus Az atomerőművek segédrendszerei, sugárvédelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Nukleáris berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés -feltárás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Konfliktuskerülő készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemi gyakorlatok
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az atomreaktorok működésének magfizikai alapjai
Radioaktivitás
Gerjesztett magreakciók
A maghasadás mechanizmusa
Láncreakció, önfenntartó láncreakció
Reaktivitás
Kritikusság
Az üzemanyag izotóp összetételének változása az üzemidő függvényében
Az atomreaktorok csoportosítása
Heterogén termikus reaktor
Vízhűtésű atomreaktorok
PWR-reaktorok
VVER-440
A Paksi Atomerőmű primer köre
A reaktortartály
A Paksi Atomerőmű technológiai folyamatainak vízminőségi igényei
Pótvíz előkészítés. Meszes karbonát-mentesítés és teljes sótalanítás. Primerköri
víznormák a bóros szabályozással összefüggésben. Az atomerőmű speciális
víztisztító berendezései
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.4/1220-06
A tananyagelem megnevezése:
Atomerőművek üzemtana 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatokat tesz a fűtőanyagok újrahasznosításának korszerűsítésére
Atomerőművek üzemeltetésében részt vesz
Tanreaktorok üzemeltetésében részt vesz
Kísérleti energiatermelő üzemeltetésében, próbaüzemében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A különleges típusú atomreaktorok működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés -feltárás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemi gyakorlatok
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Paksi Atomerőmű külső berendezései
Hűtővíz ellátás
Villamos főberendezések
BWR-reaktorok
Gázhűtésű reaktorok (GGR, AGR,HTGR) CANDU-reaktorok, atomerőművek a világban
Az atomerőművek normál üzemi és üzemzavari kibocsátásai
Atomerőművek kockázatai, nukleáris balesetek
Nyílt és zárt üzemanyagciklusok
A kiégett fűtőelem-kazetták reprocesszálása
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61. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1220-06

Nukleáris
környezetvédelem

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

267/2.1/1220-06
267/2.2/1220-06
267/2.3/1220-06
267/2.4/1220-06
267/2.5/1220-06
267/2.6/1220-06

44
33
55
22
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0
324
0
0
0 102
68
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1220-06
A tananyagelem megnevezése:
Sugárvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A környezet sugárterheléséről, állapotáról összefoglalót készít
Havária esetén állapotjelzést ad a várható környezeti következményekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A nukleáris energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet károsító
hatásai
C típus A nukleáris energetika területén a környezeti hatásvizsgálat, az auditálás sajátosságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés -feltárás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
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Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Technológiai rajz készítése, értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemi gyakorlat
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatásai (nehéz, töltött részecskék,
neutronsugárzás, béta- és gammasugárzás)
Dózisfogalmak, dózismennyiségek
Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai
Sugárvédelmi rendelkezések
A sugárvédelem általános módszerei
Az inkorporáció folyamata
Sugárbiológiai hatások
Dózis-hatás görbék
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1220-06
A tananyagelem megnevezése:
Sugárvédelem 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Havária esetén állapotjelzést ad a várható környezeti következményekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai rajz készítése, értelmezés 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Írásos elemzések készítése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sugárvédelmi ellenőrzés rendszerei
Személyi dozimetriai ellenőrzés
Környezetellenőrzés
Sugárvédelmi Szabályzat: Az atomerőmű sugárvédelmi szervezete
Sugárvédelmi oktatások és vizsgáztatások
A sugárveszély forrása
Az atomerőmű zónái
Az ellenőrzött zóna szabályai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1220-06
A tananyagelem megnevezése:
Sugárvédelem 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Havária esetén állapotjelzést ad a várható környezeti következményekről
A környezet sugárterheléséről, állapotáról összefoglalót készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A nukleáris energia előállítása során keletkező szennyvizek és kezelési lehetőségei
C típus Az utólagos talajtisztítás lehetőségei
C típus Talajszennyezések lehetősége, a szennyezés megelőzésének módjai
C típus A nukleáris energia előállítása során keletkező légszennyező anyagok, azok hatása a
környezetre
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés -feltárás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Technológiai rajz készítése, értelmezés 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Berendezések és helyiségek dekontaminálása
Ép bőrfelület dekontaminálása
EVE használata
Műszaki- és szervezési intézkedések a dolgozók sugárvédelmének biztosítására
KISUM
Az INES- skála
Környezetközpontú Irányítási Rendszer szerepe a nukleáris létesítményekben
A nukleáris energiatermelés folyamatában keletkező szennyvizek és tisztításuk, a
radioaktív anyaggal szennyezett területek kármentesítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1220-06
A tananyagelem megnevezése:
Radioaktív hulladékok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a hulladékkezelést, hulladékgazdálkodást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A radioaktív hulladékok csoportosítása, elhelyezése
C típus A keletkező radioaktív hulladékok szelektív gyűjtésének, kezelésének,
ártalmatlanításának, újrahasznosításának lehetőségei
C típus A nukleáris energiaipari hulladékok veszélyességi jellemzői
C típus Termék, melléktermék, hulladék környezetre gyakorolt hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés -feltárás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
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Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Üzemi gyakorlat
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A radioaktivitás természetes- és mesterséges eredetű forrásai
A hulladékok aktivitáskoncentráció és dózisteljesítmény szerinti osztályozása
A radioaktív hulladékok szakszerű gyűjtése, az ellenőrzött zónából történő kiszállításának
feltételei
Kutatások a kis- és közepes, valamint a nagy aktivitású radioaktív hulladékok
elhelyezésével kapcsolatban
Püspökszilágyi, Bátaapáti és Boda térségének korlátai és lehetőségei
A hulladékok térfogatának csökkentése az 500 kN-os tömörítéssel
A kis- és közepes aktivitású hulladékok gyűjtése Pakson
A nagy aktivitású hulladékok átmeneti elhelyezésének megoldása a kiégett kazetták
átmeneti tárolójában
A nagy aktivitású radioaktív hulladékok rendezett, biztonságos lerakásának lehetőségei

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.5/1220-06
A tananyagelem megnevezése:
Nukleáris méréstechnikai gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a szekunderköri víznormákat
Ellenőrzi a talajvíz minőségét, feltérképezi az esetleges szivárgásokat
Ellenőrzi a primerköri speciális víztisztító műtárgyak működését
Ellenőrzi a gázkibocsátásokat, a radioaktív nyomelemek határértékeit
Speciális mintavételeket végez (kenőanyagok, vízminták, levegőminták)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nukleáris energetikai mérések a technológiában
C típus Környezetvédelmi mérések a technológiában
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Nukleáris méréstechnikai eszközök használata
3. szint Mintavevő eszközök használata
3. szint Labortechnikai eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés -feltárás
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 10%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 20%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Nukleáris laboratórium
Üzemi gyakorlat
Képzési idő:
102 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A radioaktív bomlás statisztikus jellege
A nukleáris mérések reprodukálhatósága
A nukleáris detektorok típusai és jellemzői
Gázionizáción alapuló detektorok (ionizációs kamrák, proporcionális számlálók, GeigerMüller számlálók)
Szcintillációs detektorok, félvezető detektorok és jellemzőik
Különleges detektorok és jellemzőik
A nukleáris elektronika alapjai: elektronikai alapegységek (detektorok, erősítők,
tápegységek), mérőberendezések (impulzusszámlálók, átlagbeütésszám mérők, amplitúdó
diszkriminátorok, koincidencia és antikoincidencia berendezések, analizátorok)
Gamma spektroszkópia: szcintillációs gamma spektroszkópia, a spektrumok kiértékelése
Gamma spektroszkópia félvezető detektorokkal
Radioaktív izotópok ipari- és analitikai alkalmazása zárt és nyitott sugárforrásként
A környezet radioaktivitásának mérése: víz és levegő vizsgálatok
A Paksi Atomerőmű sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszere
Gamma- és bétasugárzás detektálása kézi műszerekkel
Felületi szennyezettség mérése
Külső sugárterhelés mérése termolumineszcens dózismérővel
Össz-béta- aktivitás koncentráció meghatározása vízmintában
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.6/1220-06
A tananyagelem megnevezése:
Nukleáris számolási gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javaslatokat tesz a nukleáris energetika területén alkalmazott gépek, berendezések
környezetet károsító hatásainak csökkentésére
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Emissziós, imissziós határértékek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés -feltárás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Technológiai rajz készítése, értelmezés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
68 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Atomfizikai konstansok és összefüggések
Részecskék
Könnyű atommagok
Magfúzió
Nehéz atommagok
Maghasadás
Radioaktivitás
Aktivitás
Felezési idő
Bomlási állandó
Bomlási törvény
Sugárvédelem
Elnyelt dózis
Egyenérték dózis
Atomenergia
Bomlási lánc
Felszabaduló energia számítása

301

Az 54 850 01 0010 54 06 azonosító számú, Vízgazdálkodó megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

62. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1214-06

Környezet- és
természetvédelmi
alapfeladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

267/1.1/1214-06
267/1.2/1214-06
267/1.3/1214-06
267/1.4/1214-06
267/1.5/1214-06
267/1.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Talaj és levegő mint környezeti elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Helyszíni szemlén részt vesz
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talaj mint környezeti elem
B típus Levegő mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
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42
30
48
24
16
20

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
180
0
0
0

Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezet fogalma, abiotikus és biotikus környezet elemei
Talaj fogalma, kialakulása, talajképző tényezők, talajok osztályozása, zonális, azonális és
hidromorf talajok típusai, jellemzői
Talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, talajdegradáció okai, formái, leggyakoribb
talajszennyező anyagok és hatásuk
Levegő összetétele, légkör szerkezete, fizikai állapotjellemzői, légszennyező anyagok és
forrásuk, szennyezőanyag terjedése, öntisztulás folyamata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Helyszíni szemlén részt vesz
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Víz mint környezeti elem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes vizek csoportosítása, jellemzői, felszíni és felszín alatti vízformák
Fizikai, kémiai, biológiai és egyéb vízminőségi jellemzők
Vizek minősítési rendszerei
Vízszennyező anyagok, forrásuk és hatásuk a vízi ökoszisztémára
Vizek öntisztulása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
C típus Radioaktivitás a környezetben
B típus Zaj, zajjal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Település fogalma, típusai, szerkezete, funkcionális egységei, urbanizáció és szakaszai,
települési infrastruktúra elemei, jellemzői, szektorai
Hangtani alapfogalmak, zajforrások és jellemzői, a zaj élettani hatásai, zajvédelem
Radioaktivitás alapfogalmai, radioizotópok alkalmazási területei, sugárvédelem alapjai
Atomerőművek az energiatermelésben, környezeti hatásai, radioaktív hulladékok
csoportosítása, biztonságos elhelyezése
Lakosság szerepe a környezetvédelemben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt szaktanterem
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladékok fogalma, csoportosítása, környezetkárosítása, hulladékok besorolása,
hulladékgazdálkodás elemei: megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás
Hulladékkezelés folyamata
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Bioindikációt alkalmaz
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ökológiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ökológiai alapfogalmak: ökológiai tényező, környezet és tűrőképesség, indikáció,
indikátorszervezetek, biológiai organizáció folyamata, szintjei, szupraindividuális
szerveződési szintek jellemzői
Populációk sajátosságai: csoporttulajdonságai, populációdinamika, populáció demográfia,
térszerkezet
Élőlénytársulások szerveződése, szerkezete, alapjelenségei, társulástípusok, populációs
kölcsönhatások, anyag-és energiaáramlások, biogeokémiai körfolyamatok
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Védetté nyilvánítás folyamata, védelem fokozatai
C típus Természeti értékeket veszélyeztető tényezők
C típus Természeti értékek és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetvédelem célja, feladatai, természetvédelmi alapfogalmak, természetvédelmi
értékek és azokat veszélyeztető tényezők
Védett természeti értékek csoportosítása
Hazai és nemzetközi védelmi kategóriák
Védett és fokozottan védett természeti értékek
Védetté nyilvánítás folyamata
Helyi és országos jelentőségű védett természeti értékek
Natura 2000-es területek
A természetvédelem tárgykörei: földtani, víztani, állattani, növénytani, tájképi és
kultúrtörténeti értékek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

63. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

267/2.1/1214-06
267/2.2/1214-06
267/2.3/1214-06
267/2.4/1214-06
267/2.5/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezettechnika alapjai, műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezettechnikai biológiai eljárások
C típus Környezettechnikai kémiai eljárások
C típus Környezettechnikai fizikai eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Műtárgy-rajz értelmezése, készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
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0
36
36
36
36

72
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 216
0
0

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Környezettechnika mérőszoba
Üzemlátogatás szennyvíztisztító műben
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezettechnikai műveletek és a műveletek során alkalmazott technológiai elvek
Fizikai műveletek és berendezései: szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései
Ülepítés, centrifugálás, sűrítés, felúsztatás, flotálás és berendezései
Szűrés különböző szűrőanyagokon
Szűrőberendezések és alkalmazásuk
Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások
Kémiai eljárások, műveletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és
biokémiai alapja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Helyszínrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz természetes körforgása és a körfolyamat elemei, vízkészlet és változása,
vízháztartási egyenlet, a felszíni vizek hidrológiája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai alapfogalmak, hidraulikai alapelemek, hidrosztatika alapegyenlete, víznyomás,
felhajtóerő, úszás
Folyadékmozgások osztályozása, szabadfelszínű vízmozgás, nyomás alatti vízmozgás,
Bernoulli-egyenlet
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészet alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidraulikus, pneumatikus, villamos irányítás elve
C típus Motortan
C típus Hajtási módok
C típus Gépszerkezettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek: kötőelemek, kötések, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, hajtások
Belső égésű motorok és elektromos berendezései

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Automatizálás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektrotechnikai alapok
C típus Automatizálás elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Gépészeti és villamos rajz értelmezése, készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automatizálás alapfogalmai
Hidraulikus irányítás, pneumatikus irányítás, villamos irányítás, jelátalakítás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

64. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1214-06

Mérési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

267/3.1/1214-06
267/3.2/1214-06
267/3.3/1214-06
267/3.4/1214-06

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jegyzőkönyvet készít
Bioindikációt alkalmaz
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Kémiai jellemzőket mér, értékel
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidrometeorológiai mérések
B típus Bioindikáció módszere
B típus Makrobiológiai vizsgálati módszerek
C típus Mikrobiológiai vizsgálati módszerek
B típus Kémiai elemző vizsgálati módszerek
B típus Fizikai vizsgálati módszerek
B típus Mintavételezés és mintakezelés
B típus Helyszíni (terepi) mérési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Laboratóriumi eszközök használata
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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0
0
72
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

54
36
234
0
72

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Környezetvédelmi laboratórium
Természeti környezet
Erdőterület
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése
Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése
Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, vízés levegővizsgálat
Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi
értékelés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Épített környezethez kapcsolódó környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zajmérést végez
Radiológiai jellemzőket mér, értékel
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hulladékgazdálkodás alapjai
C típus Radioaktivitás a környezetben
C típus Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
D típus Radiológiai jellemzők mérése
C típus Zajmérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kézügyesség
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hulladék mintavétel, a minta előkészítése vizsgálatra
Mennyiség, mechanikai összetétel, alapvető fizikai, kémiai jellemzők meghatározása
helyszínen és laboratóriumban
Zajmérés, zajhatárértékek, zajtérkép készítése, háttérsugárzás mérése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Föld- és vízmérési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Geodéziai mérések
C típus Vízrajzi mérések
C típus Hidrosztatika és hidrodinamika
C típus Vízkészletek
C típus Vízkörforgás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
316

5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkabiztonsági eszközök használata
3. szint Helyszínrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Írásos elemzések készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely, tanpálya
Természeti környezet
Építési terület
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenesek kitűzése, hosszmérés, állandó nagyságú szögek kitűzése, derékszögű
koordinátamérés, szintezés alapelve, gyakorlati végrehajtása
Vonalszintezés végrehajtása, hossz-, keresztszelvény- és területszintezés végrehajtása,
ingatlan-nyilvántartás
Vízállás mérése, vízhozam mérése, vízmélység mérése, hidrológiai adatok feldolgozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti és villamos alapmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Jegyzőkönyvet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépes folyamatirányítás rendszere
C típus Hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C típus Villamos vezérlési módok
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C típus Jelátalakítók működése
C típus Villamos jellemzők mérése
C típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Folyamatábrák készítése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4. szint Gépészeti eszközök használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Testi erő
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai, pneumatikus és villamos alapkapcsolások elkészítése, jelátalakítók
alkalmazása
Q-H-görbe felvétele mérések alapján, optimális munkapont szerkesztése
Szivattyú paramétereinek mérése hidraulikai mérőpadon
Veszteségek mérése hidraulikai mérőpadon
Feszültség, áramerősség, ellenállás mérése, villamos teljesítmény, hatásfok számítása
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267/4.1/1214-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakigazgatási alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Meghallgatáson részt vesz
Helyszíni szemlén részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
319

48
16
32
32
16
16

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
160
0
0
0

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános államigazgatási ismeretek: alapfogalmak, államigazgatási eljárás,
államigazgatási határozat, hatósági nyilvántartás, ellenőrzés, jogorvoslat, végrehajtás,
eljárási költség, ügyviteli szabályzat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hatósági bevallásokat készít
A szennyezett területeket nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
A szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartja
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszolgáltatás szabályai, rendje
B típus Nyilvántartás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi igazgatási ismeretek, vízügyi igazgatási ismeretek, önkormányzati
igazgatási ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.3/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogszabályi környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, véleményezi a jogszabálytervezeteket vagy környezetvédelmi belső
utasításokat
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
B típus A jogszabályok szerkezete
C típus Jogszabályok és hierarchiájuk
B típus Jogforrások és hierarchiájuk
C típus A hatalmi ágak és funkciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkotmányjogi, jogi alapfogalmak, jogágak, jogviszony, jogalkalmazás, jogi felelősség,
polgári és kötelmi jogi ismeretek alapjai
Munkajogi és hatályos környezetvédelmi törvények, jogszabályok
Környezetvédelmi Információs Rendszer
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, a szakmai
és a civil szervezetek között
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.4/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozási környezet figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki szabályozás eszközei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.5/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszköznyilvántartást vezet
Havária tervek készítésében részt vesz
Gazdasági tervek készítésében részt vesz
Belső szakmai tervek készítésében részt vesz
Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Belső rendeletek, utasítások, szabályozási területek
B típus Külső és belső tervek készítésének szabályai
C típus Pályázat írásának módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges
adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források
Sikeres pályázat és szerződéskötés
Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.6/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki koordináció és szakmai kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok megvalósításában vesz részt
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakhatósági eljárások sajátosságai
C típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
B típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B típus A vonatkozó hazai jogszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előadás tervezése, vizuális segédeszközök, irodatechnikai eszközök és használata,
prezentációkészítés, kommunikációs módszerek
Tárgyalási stílusok, konfliktus és kezelése, bizalomépítés, elkötelezettség,
kompromisszum
A civil szervezetek feladatai, jogai, a kapcsolattartás formái
Koordináció előkészítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, szakmai és
civil szervezetek között

325

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

66. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

267/5.1/1214-06

267/5.0/1214-06

Biztonságtechnika és
környezetegészségügy

18

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
36

sza

267/5.2/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.1/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelmi követelmények
B típus Eljárások baleseti havária esetén
C típus Munkavédelmi szabályzatok előírásai
B típus Tűzveszélyességi osztályok, tűzvédelem
C típus A tűzvédelmi szabályzat előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök használata
4. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Munkavédelmi jelképek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem és területei, baleset, üzemi baleset és bejelentése, foglalkozási ártalom,
foglalkozási betegség
A munkavállaló és munkaadó jogai és kötelességei a munkavédelem területén, magatartási
szabályok, elsősegélynyújtás
Munkavédelem szakmai feladatai, gépek, berendezések biztonságtechnikája
Munkavédelmi Szabályzat
Általános tűzvédelmi ismeretek, tűztípusok, tűzoltási módok, oltóanyagok,
tűzveszélyességi osztályok, tűzjelzés, bejelentés, Tűzvédelmi Szabályzat
Laboratóriumok, műhelyek munkavédelmi előírásai, szabadban végzett munkák
munkavédelmi előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/5.2/1214-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetegészségügy
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Település-egészségügy
C típus Munkaegészségügy
C típus Járványügy
B típus Anyagok/hulladékok veszélyességi jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok, hulladékok hatása az egészségre, biztonságos gyűjtésük, tárolásuk,
kezelésük, Környezetvédelmi Szabályzat
Zaj, rezgés, sugárzás egészségkárosítása, az urbanizáció hatása az egészségre,
egészségkárosodást megelőző tevékenység lehetőségei
Egészségkárosító környezeti hatások, kockázati tényezők, víz, talaj, levegő szennyezések
forrásai, egészségkárosítása
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67. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1215-06

Technológiák
környezetterhelése

azonosítója

sza
sza
sza

267/1.1/1215-06
267/1.2/1215-06
267/1.3/1215-06

48
48
48

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajterhelő technológiák
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bányászat talajkárosító hatásai, az olajbányászat talajszennyezése
Kohászat talajszennyezése (salakhányók, meddőhányók, pernyehányók)
Gépipar talajszennyezése (fém- és olajszennyezés)
Vegyipar talajszennyezése (savak, lúgok, toxikus anyagok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszennyező technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Vízterhelő technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Élelmiszeripari technológiák, a technológiák vízhasználata, szennyvizei
Cellulózgyártás technológiája, vízhasználata, szennyvizei
Papírgyártás vízhasználata, szennyvizei
330

Energiaipar vízhasználata, a vizek hőszennyezése
Textilipari technológiák, vízhasználat, szennyvizek
Bőripari technológiák, szennyvizek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Levegőszennyező és zajterhelő technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Levegőterhelő technológiák
C típus Környezeti zajterhelések
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Technológiai leírás értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőipar légszennyezése, zajterhelése
Energiaipar légszennyezése
Közlekedés légszennyezése és zajterhelése
Gépipar zajterhelése
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68. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1215-06

Környezetvédelem
az ipari
technológiákban

azonosítója

szk
szk
szk
szk

267/2.1/1215-06
267/2.2/1215-06
267/2.3/1215-06
267/2.4/1215-06

48
48
28
0

0
0
0
41

0
0
165
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetközpontú Irányítási Rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a KIR-rendszer kialakításában
Részt vesz a tanúsítás előkészítésében
Részt vesz a rendszer folyamatos felülvizsgálatában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
B típus Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Bevezetett KIR-rendszer feladattal vezetett tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia környezeti tényezőinek és környezeti hatásainak feltárása 55%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezeti politika megfogalmazása
Tervezés lépései
Végrehajtás és működtetés módja
Ellenőrző és helyesbítő tevékenység jelentősége
Vezetőségi felülvizsgálat lényege, jelentősége
Folyamatos fejlesztés fogalma, célja
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Környezeti hatásvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kész hatástanulmányok feladattal vezérelt tanulmányozása 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia hatótényezőinek és hatásfolyamatainak feltárása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hatótényezők meghatározása
Hatásfolyamatok feltárása
Hatásterület előzetes lehatárolása
A környezetállapot leírása
A hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése
Az állapotváltozások értékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.3/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Elérhető legjobb technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari termelés környezeti hatásai
C típus Elérhető legjobb technológia előírásai (BAT)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A BATRef feladattal vezérelt tanulmányozása 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
Esetleírás készítése 5%
Adott technológia összehasonlítása az elérhető legjobb technológiával 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Integrált szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés IPPC
Elérhető legjobb technológia (BAT), elérhető legjobb megoldás (BATNEEC)
BATREF előírásai
Környezetvédelmi engedélyek
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.4/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció az ipari technológiákban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a veszélyes anyagokat
Nyilvántartja a rendszerparamétereket
Beszerzi és nyilvántartja a biztonsági adatlapokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai paraméterek nyilvántartásának szabályai
B típus Veszélyes anyagok nyilvántartásának szabályai
B típus Biztonsági adatlapok nyilvántartásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Nyilvántartó lapok kitöltése 30%
Biztonsági adatlapok feladattal vezérelt tanulmányozása 40%
Adatgyűjtés 5%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
41 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veszélyes anyagok jelrendszere (R és S mondatok) és értelmezése
Veszélyes anyagok nyilvántartási szabályai
Biztonsági adatlapok tartalma és nyilvántartása
Technológiai paraméterek nyilvántartása
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69. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1215-06

Ipar és gazdaság

azonosítója

szk
szk

267/3.1/1215-06
267/3.2/1215-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vállalkozói ajánlatok elbírálásában részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Piaci, pénzügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Adatgyűjtés 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Esetleírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marketing, ökomarketing fogalma
Ökomarketing stratégiák fajtái
Az ökomarketing előnyei és kockázatai
A környezetgazdálkodás feladatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Bírságszámítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bírságokat számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelmi bírságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Adatgyűjtés 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Bírságszámítás 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízbírság, csatornabírság számítása
Légszennyezési bírság számítása
Zaj- és rezgésbírság számítása
Hulladékbírság számítása
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70. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

sza

267/4.1/1215-06

267/4.0/1215-06

Az ipari tevékenység
környezetterhelésének mérése
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sza

267/4.2/1215-06

0

0

95

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Porvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
67 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pormintavétel (emissziós, immissziós)
Porvizsgálatok: szemcseméret, szemcseösszetétel, vízoldható, vízben oldhatatlan frakció,
toxikus porok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1215-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázelemzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetterhelés mérésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Mintavétel 30%
Helyszíni vizsgálatok 35%
Laboratóriumi vizsgálatok 35%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
95 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázmintavétel (emissziós, immissziós)
Füstgázelemzés: kéndioxid, nitrogénoxidok, ammónia stb. mérése
Gázkromatográfiás elemzések
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71. TANANYAGEGYSÉG

267/1.0/1221-06

Létesítési feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

267/1.1/1221-06
267/1.2/1221-06
267/1.3/1221-06
267/1.4/1221-06
267/1.5/1221-06

51
54
48
0
34

0
0
0
0
0
0 289
0 102
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.1/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Résztervezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolódó résztervezési (rajzolási, szerkesztési, számítási) feladatokat végez
Öntözőművek résztervezési munkáiban közreműködik
Halastavak résztervezési munkáiban közreműködik
Csatornaművek résztervezési munkáiban közreműködik
Vízművek résztervezési munkáiban közreműködik
Ipari vízigényt határoz meg
Közreműködik víztakarékos eljárások kidolgozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidrológiai számítások
C típus Hidraulikai számítások
C típus Víz- és szennyvíztechnológiai számítások
C típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint ECDL CAD
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Tanulói tevékenységformák:
Műszaki és technológiai rajz értelmezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Leírás készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
51 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Meteorológiai adatok feldolgozása, vízgyűjtőterület és összegyülekezési idő
meghatározása, vízállásadatok feldolgozása, vízhozam-görbe
Mértékadó hidraulikai terhelések, csővezetékek hidraulikai méretezése, veszteségek
számítása, kutak vízhozama, tározás hidrológiája
Vízigények meghatározása, tároló-térfogat meghatározása, szennyvízcsatorna-hálózat,
műtárgyak méretezése
Az építés műszaki előkészítése, építési tevékenység időbeli szervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.2/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Építési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beton- és vasbeton kisműtárgyak létesítésében közreműködik
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Földművek létesítésében közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elrendezési tervek
C típus Ütemtervek szerkezete
B típus Beton- és vasbeton kisműtárgyak
B típus Vízi közművek
B típus Földművek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint ECDL CAD
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Felfogóképesség
Logikus gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Leírás készítése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Műszaki és technológiai rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kisműtárgyak építésének sajátosságai, vízáteresztő kisműtárgyak: csőátereszek,
kútgyűrűk, bukók, bújtatók, zsilipek és tiltók
Osztó- és szabályozóművek, héjcsatornák, csatornahidak és szivattyúállások feladata,
beépítése, előre gyártott burkolóelemek és felhasználásuk
Földművek építése: földtömegszámítás, előkészítő munkák (munkatér víztelenítése,
megtámasztása) földfejtés, földszállítás, beépítés, rézsüképzés, utómunkák
Vízellátási csővezetékek építéstechnológiája, műtárgyai, szerelvényei, csatornacsővezetékek építése kitakarással és kitakarás nélkül
Mezőgazdasági vízgazdálkodási csővezetékek építéstechnológiája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.3/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Földművek létesítésében közreműködik
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Beton- és vasbeton kisműtárgyak létesítésében közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Építőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Felfogóképesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Leírás készítése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Műszaki és technológiai rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízépítésben használt anyagok fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságai
A föld mint építőanyag
Kötőanyagok, adalékanyagok tulajdonságai és felhasználásuk, építőkövek műszakigeológiai tulajdonságai
Víz és egyéb szigetelőanyagok
Betonok jellemzése, fajtái, betontervezés, betontechnológia, habarcsok, fémek,
fémcsövek, műanyagok és felhasználásuk a vízépítés területén
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.4/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízépítési gyakorlati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Földművek létesítésében közreműködik
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Beton- és vasbeton kisműtárgyak létesítésében közreműködik
Talaj (mechanikai) vizsgálatokat végez és értékel
Építőanyag vizsgálatokat végez és értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Építőanyagok
B típus Földművek
B típus Vízi közművek
B típus Beton- és vasbeton kisműtárgyak
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vízgazdálkodási létesítmények, műtárgyak használata
4. szint Csővezetékek, szerelvények, idomok használata
4. szint Labortechnikai eszközök (kémiai, biológiai és anyagvizsgálati laboreszközök) használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Geodéziai eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Anyagvizsgáló laboratóriumi mérések 20%
Építési, kitűzési tervek értelmezése 20%
Csomóponti rajzok és műtárgyrajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Mérőpálya
Tanpálya
Képzési idő:
102 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőanyagok mintavételi eljárásai, a minták előkészítése, talajmechanikai vizsgálatok,
szemeloszlás, konzisztencia-határok vizsgálata, cementvizsgálatok
Adalékanyag vizsgálatok, adalékanyag szemeloszlásának vizsgálata
A szemeloszlás minősítése, javítása
Agyag-iszaptartalom meghatározása
Friss beton konzisztencia-vizsgálata, megszilárdult beton vizsgálata
Megszilárdult beton szilárdságvizsgálata roncsolással és roncsolás nélkül
Töltések és földgátak, nyílt csatornák, nyomócsővezetékek, gravitációs csővezetékek,
műtárgyak vízszintes és magassági értelmű kitűzése
Csatornavezetékek építése kitakarással, csövek, csőkötések, idomok, aknák elhelyezése,
csőszakasz előkészítése ellenőrzésre
Nyomócsővezetékek építése különböző anyagú csövekből
Csövek, csőkötések, idomok, aknák, szerelvények elhelyezése
Csőszakasz előkészítése nyomáspróbára
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/1.5/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyi gazdálkodási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építésszervezési terveket készít
Földművek létesítésében közreműködik
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Beton- és vasbeton kisműtárgyak létesítésében közreműködik
Öntözőművek résztervezési munkáiban közreműködik
Halastavak résztervezési munkáiban közreműködik
Csatornaművek résztervezési munkáiban közreműködik
Vízművek résztervezési munkáiban közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaerő-gazdálkodás
C típus Bérgazdálkodás
C típus Anyaggazdálkodás
C típus Költségszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építés gazdasági előkészítése: alapfogalmak, anyaggazdálkodás, munkaerőgazdálkodás és bérgazdálkodás
Az építés költségei
Az építést kiszolgáló folyamatok
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72. TANANYAGEGYSÉG

267/2.0/1221-06

Vízkárelhárítási és
vízrendezési
feladatok

jellege

azonosítója

szk

267/2.1/1221-06

34

0

0

szk

267/2.2/1221-06

17

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.1/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízkár-és vízminőségi-kárelhárítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Belvízelvezető rendszerek üzemeltetésében közreműködik
Részt vesz árvízvédekezési munkákban
Részt vesz helyi vízkárelhárítási munkákban
Részt vesz a vízminőségi kárelhárításban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ármentesítés és védekezés
B típus Belvízmentesítés és védekezés
C típus Vízminőségi kárelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Árvizek előrejelzése
Ármentesítés és módszerei, az ármentesítés védelmi művei
Árvízi meder és szerepe az árvizek levezetésében
Árvízvédelem: árvízi gátak és igénybevételük, árvédekezés és módszerei
Belvízrendszer kialakítása
Belvíz levezető és tározó-rendszer
Belvízrendszer műtárgyai
Belvíz levezető és tározó-rendszer fenntartása, belvízvédekezés
Vízhasználati igények
Határértékek
Minőségi követelmények befogadóra és elfolyt szennyvízre előírt határértékek
Szennyvízbírság
Vizek terhelhetősége
Vízminőség-szabályozás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/2.2/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízrendezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz helyi vízkárelhárítási munkákban
Beton- és vasbeton kisműtárgyak létesítésében közreműködik
Földművek létesítésében közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mezőgazdasági vízgazdálkodás alapjai
C típus Hegy- és dombvidéki vízrendezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Felfogóképesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Síkvidéki vízrendezés általános megoldásai
Vízrendezés hegy-és dombvidéki feladatai
Területi vízrendezés: lecsapolás nyílt és zárt hálózattal (drénezés)
Vonalmenti vízrendezés: patakszabályozás, vízmosáskötés, a vízgyűjtőterületek komplex
rendezése
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73. TANANYAGEGYSÉG

267/3.0/1221-06

Vízhasznosítási
feladatok

azonosítója

szk
szk

267/3.1/1221-06
267/3.2/1221-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.1/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Települési vízgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felszíni víz kitermelését, átemelését végzi, irányítja
Vízművek üzemeltetési, karbantartási munkáiban vesz részt
Vízművek résztervezési munkáiban közreműködik
Csatornaművek üzemeltetési, karbantartási munkáiban vesz részt
Csatornaművek résztervezési munkáiban közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Települési vízgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ivóvízellátás: vízigények, vízbeszerzés lehetőségei, víztisztítás, víztárolás, vízemelés, a víz
szállítása és elosztása, a vízellátórendszerek üzemeltetése és fenntartása
Települések szennyvíztisztítása: természetes tisztítási eljárások, mesterséges tisztítási
eljárások, mechanikai, biológiai és kémiai tisztítás és berendezései, a tisztítás fokozatai
Szennyvíziszap kezelése és elhelyezése
Szennyvíztisztító telepek és üzemelésük
Szennyvíztisztító kisberendezések, szennyvízátemelők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/3.2/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági vízhasznosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Halastavak üzemeltetésében vesz részt
Halastavak résztervezési munkáiban közreműködik
Öntözőművek, öntözőberendezések üzemeltetésében vesz részt
Öntözőművek résztervezési munkáiban közreműködik
Felszíni víz kitermelését, átemelését végzi, irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mezőgazdasági vízgazdálkodás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajvízháztartás szabályozása, az öntözés tervezésének szempontjai, öntözővíz-igény,
vízszükséglet
A vízkivétel művei, a vízszállítás és vízkormányzás művei, műtárgyai
Öntözési módok, öntözőtelepek, rendszerek és üzemelésük
Halastavak, tógazdaságok rendeltetése, osztályozása
Halastórendszerek technológiai létesítményei
Vízellátás
Lecsapolás
Földművek
Műtárgyak
Halastavak fenntartása
Sík-és dombvidéki halastavak
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

74. TANANYAGEGYSÉG

267/4.0/1221-06

Üzemeltetési,
üzemellenőrzési
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk

267/4.1/1221-06
267/4.2/1221-06
267/4.3/1221-06

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.1/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízkárelhárítási létesítmények, berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a vízminőségi kárelhárításban
Részt vesz helyi vízkárelhárítási munkákban
Részt vesz árvízvédekezési munkákban
Belvízelvezető rendszerek üzemeltetésében közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ármentesítés és védekezés
B típus Belvízmentesítés és védekezés
C típus Vízminőségi kárelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Áramlástechnikai gépek (szivattyúk, kompresszorok) használata
3. szint Hidrometriai eszközök használata
3. szint Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Egyensúlyérzékelés
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen iányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanpálya
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Védekezési feladatok: hullámverés ellen, töltéstest átázása és csúszása ellen, töltést
meghágó vizek ellen, töltéstest alatti talajtörések ellen, műtárgyak körüli védekezés,
töltésszakadás utáni védekezés
Áramlástechnikai gépek telepítése, szivattyútelepek üzemeltetése, fenntartása
Belvízvédekezés, belvízcsatornák
Vízépítési kisműtárgyak fenntartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.2/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági vízhasznosítási létesítmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Halastavak üzemeltetésében vesz részt
Öntözőművek, öntözőberendezések üzemeltetésében vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mezőgazdasági vízgazdálkodás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kéziszerszámok (hagyományos és elektromos) használata
4. szint Áramlástechnikai gépek (szivattyúk, kompresszorok) használata
3. szint Hidrometriai eszközök használata
3. szint Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen iányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanpálya
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belvízelvezető rendszerek és műtárgyak fenntartása
Öntözőművek, telepek létesítményeinek, berendezéseinek fenntartása
Halastavak és technológiai létesítményeinek fenntartása, üzemeltetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
267/4.3/1221-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi közművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csatornaművek üzemeltetési, karbantartási munkáiban vesz részt
Vízművek üzemeltetési, karbantartási munkáiban vesz részt
Víztározót üzemeltet
Közreműködik ipari víz- és szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Települési vízgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Áramlástechnikai gépek (szivattyúk, kompresszorok) használata
4. szint Vízgazdálkodási létesítmények, műtárgyak használata
3. szint Víz- és szennyvíztechnológiai berendezések használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen iányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Üzemi gyakorlat
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csatornaművek, vízművek, víz- és szennyvízkezelő berendezések üzemeltetési és
karbantartási feladatai, munkálatai
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