TERMÉSZET- ÉS 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 02 0000 00 00 Természet- és 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 OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:

54 850 02 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Természet- és környezetvédelmi technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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
-
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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:
– építési terület
– építészeti szaktanterem
– erdőterület, vizes élőhelyek, gyepek
– fizikai laboratórium (mechanikai laboratórium)
– iparművészeti, műemlékvédelmi, ipari múzeumok
– könyvtár
– környezettechnika mérőszoba
– környezettechnika tanműhely
– környezetvédelmi / természetvédelmi szaktanterem
– környezetvédelmi laboratórium
– látogatás a BME tanreaktorában és a paksi atomerőműben
– látogatás a földhivatalnál
– látogatás a helyi települési önkormányzatnál
– látogatás a helyi vízműveknél
– látogatás az ÁNTSZ helyi szervezeténél
– látogatás a környezetvédelmi felügyelőségek és a nemzeti park igazgatóságoknál
– látogatás szennyvíztisztító telepen, hulladékhasznosító műben
– műveleti laboratórium
– számítógéppel felszerelt szaktanterem
– számítógép-terem
– tangazdaság
– tankert
– tanműhely, tanpálya
– tanterem
– települési környezet (aktuális munkálatok megfigyelése)
– települési környezet, műemlék épületek
– természeti környezet
– természetvédelmi (-ismereti) / biológia szaktanterem
– üzemlátogatás építőipari üzemekben, minőség-ellenőrző állomásokon
– üzemlátogatás szennyvíztisztító műben
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:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés 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 elkészítésében
Méréseket végez, értékel
Ökológiai szempontú állapotfelmérést végez, értékel
Fenntartási, kezelési feladatokat lát el
Ellenőrzést tart, szabálysértési ügyet intéz
Oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Kapcsolatot tart
Panaszok ügyében eljár
Anyag- és eszközgazdálkodást végez
Hatósági eljárásban közreműködik
Pályázati munkákban vesz részt
Ökológiai szemléletű mezőgazdasági tevékenységben közreműködik
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 850 01
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 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:
1242-06 Települési környezetvédelemi technikus és természet- és környezetvédelmi
technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Nyilvántartja a védett természeti értékeket
Védetté nyilvánítási eljárásokhoz adatot szolgáltat
Engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltat
Kezelési tervek készítésében részt vesz
Helyreállítási és fejlesztési tervek készítésében részt vesz
Park- és gyepfenntartásban vesz részt
Rekultivációs munkákban vesz részt
Részt vesz a helyi védett természeti értékek fenntartásában
Gondoskodik a kóbor állatok begyűjtéséről
Rágcsáló-mentesítést végeztet közterületen
Szúnyoggyérítést végeztet
Közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat lát el
Belvíz-mentesítési feladatokat végez
Árvíz-mentesítési feladatokat végez
Felszíni vízterek fenntartásában vesz részt
Természetvédelmi ellenőrzést végez
Szabálysértési, büntetőeljárást kezdeményez
Bírság kiszabását kezdeményezi
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Lakosság környezettudat fejlesztésében vesz részt
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Kapcsolatot tart a lakossággal
Kapcsolatot tart a médiával
Zajjal kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Bűzzel és hulladékkal kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Ár- és belvizekkel kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Víz- és légszennyezéssel kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Természetvédelmi érdekek megsértése esetén eljár
Az eljárás lefolytatásában közreműködik
Hatósági ellenőrzésben részt vesz
Hivatalból eljárás indításában részt vesz
Bizonyítási eljárásban részt vesz
Figyeli a pályázati lehetőségeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Természetvédelmi kezelési tervek készítése
C Populációk in situ kezelése
C Populációk ex situ kezelése
C Élőhelyek kezelése
C Élőhelyek helyreállítása
C Épületek, építmények fenntartása
C Köztisztasági és környezet-egészségügyi feladatok
D Úthálózat fenntartása
D Közterület és berendezéseinek fenntartása
C Zöldterület-fenntartás
C Belvízmentesítés
C Árvízmentesítés
D Talajtisztítási technológiák
D Szennyvíztisztítási technológiák
C Hulladékkezelési technológiák
D Füstgáztisztítási technológiák
D Sugárvédelem
C Áramlástechnikai gépek típusai, szerkezete
B Szállítás eszközei, szerkezetük
C Földmunkagépek típusai, szerkezete
C Hulladékgazdálkodás gépeinek típusai, szerkezete
D Útfenntartás gépeinek típusai, szerkezete
D Mezőgazdasági munkagépek típusai
D Építőipari gépek típusai, szerkezete
C Természeti értékek nyilvántartása
C Környezetvédelmi és természetvédelmi adatszolgáltatás
C Kezelési, helyreállítási, fejlesztési tervek készítésének szabályai
D Környezetvédelmi pályázatok írásának módja
C Kapcsolattartás formái, szereplői
C Panaszkezelés alapjai
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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
Állóképesség
Döntésképesség
Térlátás
Tűrőképesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1243-06 Természet- és környezetvédelemi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Nyilvántartja a rendszerparamétereket
Nyilvántartja a veszélyes anyagokat
Helyrajzi szám szerinti nyilvántartást vezet
Hálótérkép szerinti nyilvántartást vezet
Gazdálkodási egység szerinti nyilvántartást vezet
Részt vesz a környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban
Természetvédelmi alapterv készítésében részt vesz
Természetvédelmi érték meghatározását végzi
Természetkárosítás mérését, értékelését végzi
Erdők egészségügyi vizsgálatát végzi
Földtani értékeket kezel
Víztani értékeket kezel
Növény- és állattani értékeket kezel
Tájképi értékeket kezel
Kultúrtörténeti értékeket kezel
Tájékozódást segítő berendezéseket kezel
Közlekedést segítő berendezéseket kezel
Tartózkodást segítő berendezéseket kezel
Pályázatok elbírálásában vesz részt
Szél és vízerózió elleni védelemben részt vesz
Talajjavítási munkákban részt vesz
Integrált gazdálkodásban részt vesz
Ökológiai gazdálkodásban részt vesz
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Talajtan, talajvédelem
B Víztan, vízvédelem
B Légkör, levegőtisztaság-védelem
B Települési alapismeretek, település-üzemeltetés
B Természeti értékek és azokat veszélyeztető tényezők
B Környezettechnikai alapműveletek
B Környezettechnikai eljárások, technológiák
C Gépészeti alapismeretek
B Áramlástechnikai gépek
B Hidrológia, hidrometria
B Területi vízgazdálkodás
B Vízkárelhárítás, vízminőség-védelem
B Talajművelési technológiák
B Növénytermesztési, növényápolási technológiák
B Állattartási technológiák
B Kertészeti kultúrák fenntartási és kezelési technológiái
B Rekultivációs technológiák
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:
Látás
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Állóképesség
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
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Az 54 850 02 0000 00 00 azonosító számú, Természet- és környezetvédelmi technikus
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1214-06
Általános környezetvédelmi feladatok
1242-06
Települési környezetvédelemi technikus és természet- és
környezetvédelmi technikus feladatok
1243-06
Természet- és környezetvédelemi technikus feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 850 02 0000 00 00 azonosító számú, Természet- és környezetvédelmi
technikus megnevezésű szakképesítés időterve

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

268/3.0/1214-06

268/1.0/1214-06

268/2.0/1214-06

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

268/1.0/1243-06

268/3.0/1242-06

268/1.0/1242-06

268/5.0/1214-06

268/6.0/1242-06

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

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

268/2.0/1242-06

3

268/4.0/1214-06

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

268/5.0/1242-06

15
16
17
18

268/4.0/1242-06

19
20
21
22

268/2.0/1243-06

23

268/3.0/1243-06

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

24
25
26

268/4.0/1243-06

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 02 0000 00 00 azonosító számú, Természet- és környezetvédelmi technikus
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

268/1.0/1214-06

2
3

268/2.0/1214-06
268/3.0/1214-06

4

268/4.0/1214-06

5

268/5.0/1214-06

6

268/1.0/1242-06

7

268/2.0/1242-06

8
9
10
11

268/3.0/1242-06
268/4.0/1242-06
268/5.0/1242-06
268/6.0/1242-06

12

268/1.0/1243-06

13
14
15

268/2.0/1243-06
268/3.0/1243-06
268/4.0/1243-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Környezet- és természetvédelmi
180
alapfeladatok
Műszaki feladatok
144
Mérési feladatok
0
Műszaki koordinációs és
160
szakigazgatási feladatok
Biztonságtechnika és
39
környezetegészségügy
Természetvédelmi feladatok
22
Település-üzemeltetési és
141
fenntartási feladatok
Településrendezés
43
Településtisztasági feladatok
0
Települési környezet védelme
102
Települések irányítása
36
Természet- és környezetvédelmi
130
feladatok
Műszaki feladatok
0
Gazdálkodási feladatok
0
Szakigazgatási feladatok
154
Mindösszesen óra: 1151

összes

0

0

180

72
72

0
162

216
234

0

0

160

0

0

39

0

26

48

0

13

154

0
0
0
0

20
18
130
0

63
18
232
36

0

26

156

0
0
0
144

66
80
0
541

66
80
154
1836

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.

„Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a
közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a
részszakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai programjának kialakítása során a
szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő
tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a rész-szakképesítésre
meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a részszakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának
csak a részét képezi, úgy a részszakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet
ennek figyelembevételével - a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó
tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával - kell kialakítani.”
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A szakképzési törvény alapján: "12. §[1] (2)[2] A szakmai vizsga állami vizsga. A szakiskolában
és a szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére irányuló
szakmai vizsgára történő felkészítés folyik. A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő
speciális szakiskolában, valamint a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése szerint
szervezett oktatásban résztvevők számára részszakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés
is folyhat."
9.

A szakképesítés 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:
1242-06 Települési környezetvédelemi technikus és természet- és környezetvédelmi
technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Települési
alapfogalmak,
települési
környezetet
terhelő
hatások.
Környezetvédelmi technológiák ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Fenntartási, kezelési munkák és gépeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1243-06 Természet- és környezetvédelemi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Természetvédelmi kezelési tevékenység eszközeinek jellemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági környezetgazdálkodás feladatának, tevékenységének jellemzése,
talajvédelmi technológiák, növénytermesztés és állattenyésztés környezeti
vonatkozásainak bemutatása
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 50%
4. vizsgarész
–
5. vizsgarész
–
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6. vizsgarész
–

7. vizsgarész
–

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 850 02 0000 00 00 azonosító számú, Természet- és környezetvédelmi technikus
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 45
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 25
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez 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 Természet- és
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 02 0000 00 00 azonosító számú, Természet- és környezetvédelmi technikus
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

268/1.0/1214-06

Környezet- és
természetvédelmi
alapfeladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

268/1.1/1214-06
268/1.2/1214-06
268/1.3/1214-06
268/1.4/1214-06
268/1.5/1214-06
268/1.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/1.1/1214-06
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%
19

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:
A tananyagelem megnevezése

268/1.2/1214-06
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:
268/1.3/1214-06
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
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Település fogalma, típusai, szerkezete, funkcionális egységei, urbanizáció és szakaszai,
települési infrastruktúra elemei, jellemzői, szektorai
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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:
268/1.4/1214-06
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:
268/1.5/1214-06
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:

268/1.6/1214-06

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

268/2.0/1214-06

Műszaki feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

268/2.1/1214-06
268/2.2/1214-06
268/2.3/1214-06
268/2.4/1214-06
268/2.5/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/2.1/1214-06
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 Munkavédelmi 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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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

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:
268/2.2/1214-06
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%
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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:
268/2.3/1214-06
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
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/2.4/1214-06
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:
268/2.5/1214-06
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

29

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

268/3.0/1214-06

Mérési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

268/3.1/1214-06
268/3.2/1214-06
268/3.3/1214-06
268/3.4/1214-06

0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/3.1/1214-06
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 Munkavédelmi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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0
0
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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:
268/3.2/1214-06
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 Munkavédelmi 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:
268/3.3/1214-06
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
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4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Munkavédelmi 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:
268/3.4/1214-06
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
33

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 Gépek üzemeltetése
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

268/4.0/1214-06

Műszaki
koordinációs és
szakigazgatási
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

268/4.1/1214-06
268/4.2/1214-06
268/4.3/1214-06
268/4.4/1214-06
268/4.5/1214-06
268/4.6/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/4.1/1214-06
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:
268/4.2/1214-06
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:
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16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi igazgatási ismeretek, vízügyi igazgatási ismeretek, önkormányzati
igazgatási ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/4.3/1214-06
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:
268/4.4/1214-06
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:
268/4.5/1214-06
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:
268/4.6/1214-06
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%
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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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5. TANANYAGEGYSÉG
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sza

268/5.2/1214-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/5.1/1214-06
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 Munkabiztonsági 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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0

0

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:
21 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:
268/5.2/1214-06
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
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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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6. TANANYAGEGYSÉG

268/1.0/1242-06

Természetvédelmi
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza

268/1.1/1242-06
268/1.2/1242-06
268/1.3/1242-06

22
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/1.1/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyi értékek védetté nyilvánítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a védett természeti értékeket
Védetté nyilvánítási eljárásokhoz adatot szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Természeti értékek nyilvántartása
C típus Környezetvédelmi és természetvédelmi adatszolgáltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Védett növények (és gyógynövények) felismerése képről 40%
Leírás készítése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban (populációk megfigyelése) 20%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Természetvédelmi (-ismereti) / biológia szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak
Természetvédelem célja, feladata
Intézményi háttér
Feladat- és hatáskörök
Helyi természeti értékek védetté nyilvánításának folyamata
Védettségi kategóriák
Természetvédelmi kezelés, rekultiváció, revitalizáció
Védett növények azonosítása, populációk és azok változásainak megfigyelése természeti
környezetben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/1.2/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelmi kezelés, rekultiváció, revitalizáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a helyi védett természeti értékek fenntartásában
Kezelési tervek készítésében részt vesz
Rekultivációs munkákban vesz részt
Park- és gyepfenntartásban vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Természetvédelmi kezelési tervek készítése
C típus Populációk in situ kezelése
C típus Populációk ex situ kezelése
C típus Élőhelyek kezelése
C típus Élőhelyek helyreállítása
D típus Mezőgazdasági munkagépek típusai
C típus Földmunkagépek típusai, szerkezete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Rekultivációs munkák megfigyelése adott szempontok alapján 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetvédelmi kezelési tervek
Populációk fenntartása, élőhelyek fenntartása
Tájsebek kialakulásának forrásai
Rekultiválás fontossága, munkafolyamatai
Rekultivált területek hasznosítása
Talaj- és talajvíztisztítási módok
Védett természeti területek fenntartása (vizes területek, gyepek, erdők)
Revitalizált területek fenntartása, kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
A tananyagelem megnevezése:

268/1.3/1242-06

Természetvédelmi ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Természetvédelmi ellenőrzést végez
Természetvédelmi érdekek megsértése esetén eljár
Az eljárás lefolytatásában közreműködik
Lakosság környezettudat fejlesztésében vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Populációk in situ kezelése
C típus Populációk ex situ kezelése
C típus Élőhelyek kezelése
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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Esetleírás készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Természetvédelmi (-ismereti) / biológia szaktanterem
Tanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A természetvédelem jogi háttere
A természeti értékek ellenőrzésének folyamata
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Az ellenőrzés és a természetvédelmi eljárás követése gyakorlatban
A környezetvédelmi felügyelőségek és a nemzeti park igazgatóságok munkájának
megismerése
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7. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

268/2.0/1242-06

Településüzemeltetési és
fenntartási feladatok

szk
szk
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268/2.3/1242-06
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0
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18
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/2.1/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyag vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyreállítási és fejlesztési tervek készítésében részt vesz
Engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltat
Kezelési tervek készítésében részt vesz
Közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületek, építmények fenntartása
D típus Közterület és berendezéseinek fenntartása
D típus Úthálózat fenntartása
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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Anyagminták azonosítása 10%
Fizikai próbák végzése anyagmintákon, minősítés 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Fizikai laboratórium (mechanikai laboratórium)
Üzemlátogatás építőipari üzemekben, minőség-ellenőrző állomásokon
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Képzési idő:
13 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talaj vizsgálata
Adalékanyag vizsgálata
Kötőanyagok vizsgálata
Beton vizsgálata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/2.2/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületszerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyreállítási és fejlesztési tervek készítésében részt vesz
Engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületek, építmények fenntartása
D típus Közterület és berendezéseinek fenntartása
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
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Épületszerkezeti, közműhálózati tervrajzok értelmezése, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Építészeti szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Épületszerkezetek csoportosítása, jellemzése
Közművek, műszaki infrasruktúra
Építésügyi engedélyezési eljárás, kapcsolódó dokumentumok, jogi háttér
Építési folyamat
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/2.3/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Épület- és útfenntartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat lát el
Kezelési tervek készítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületek, építmények fenntartása
D típus Közterület és berendezéseinek fenntartása
D típus Úthálózat fenntartása
D típus Útfenntartás gépeinek típusai, szerkezete
D típus Építőipari gépek típusai, szerkezete
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
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Épületszerkezeti, közműhálózati tervrajzok értelmezése, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Építészeti szaktanterem
Építési terület
Könyvtár
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Épületdiagnosztika feladata, módszerei
Épületszerkezetek meghibásodása
Hibák kijavítása
Szakipari munkák
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/2.4/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Építészettörténet, műemlékvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyreállítási és fejlesztési tervek készítésében részt vesz
Engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltat
Kezelési tervek készítésében részt vesz
Figyeli a pályázati lehetőségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületek, építmények fenntartása
C típus Kezelési, helyreállítási, fejlesztési tervek készítésének szabályai
D típus Környezetvédelmi pályázatok írásának módja
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
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Építészeti stílusok, korszakok felismerése, jellemzése 40%
A képzési helyszín jellege:
Építészeti szaktanterem
Iparművészeti, műemlékvédelmi, ipari múzeumok
Könyvtár
Képzési idő:
68 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészettörténeti ismeretek
Történelmi korok építészete
Stílusok, stíluselemek
Posztmodern kor építészete
Műemlékvédelem feladata, eszközei, törvényi háttere
Műemlék védetté nyilvánításának folyamata
Nemzetközi egyezmények
Városépítészet kihívásai
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8. TANANYAGEGYSÉG

268/3.0/1242-06

Településrendezés

azonosítója

sza
sza
sza
sza

268/3.1/1242-06
268/3.2/1242-06
268/3.3/1242-06
268/3.4/1242-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/3.1/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Településtípusok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyreállítási és fejlesztési tervek készítésében részt vesz
Engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltat
Figyeli a pályázati lehetőségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kezelési, helyreállítási, fejlesztési tervek készítésének szabályai
D típus Környezetvédelmi pályázatok írásának módja
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:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Térképek, rajzok, fényképek tanulmányozása, elemzése 40%
A képzési helyszín jellege:
Építészeti szaktanterem
Könyvtár
Települési környezet, műemlék épületek

53

21
0
0
22

0
0
0
0

0
14
6
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

63

Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Települések alaprajzi elrendezése
Településfejlődés
Urbanizáció
Településhálózatok
A helyi természeti értékek megóvása
Szokások, hagyományok tisztelete, őrzése
Hazánk nagytájai, népi építészetünk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/3.2/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Településrendezés eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyreállítási és fejlesztési tervek készítésében részt vesz
Engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltat
Figyeli a pályázati lehetőségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kezelési, helyreállítási, fejlesztési tervek készítésének szabályai
D típus Környezetvédelmi pályázatok írásának módja
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:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Térképek, tervrajzok tanulmányozása, elemzése 40%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Építészeti szaktanterem
Könyvtár
Természeti környezet
Képzési idő:
14 óra gyakorlat osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Településrendezés feladata
Településfejlesztési koncepció
Településrendezési tervek
Közreműködő szakhatóságok
Helyi építési szabályzat
Beépítési módok
A településrendezés sajátos jogintézményei (tilalmak, telekalakítás, elővásárlási jog,
kisajátítás, helyi közút céljára történő lejegyzés, útépítési és közművesítési hozzájárulás,
településrendezési kötelezések)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/3.3/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Településszociológia és demográfia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyreállítási és fejlesztési tervek készítésében részt vesz
Engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kezelési, helyreállítási, fejlesztési tervek készítésének szabályai
C típus Épületek, építmények fenntartása
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:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Statisztikák, tendenciák elemzése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Településszociológia tárgyköre, feladatai
Demográfia feladata, célja, típusai
Demográfiai tendenciák és a településrendezés kapcsolata
Foglalkoztatási szerkezet alakulása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/3.4/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Építésügyi igazgatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyreállítási és fejlesztési tervek készítésében részt vesz
Engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kezelési, helyreállítási, fejlesztési tervek készítésének szabályai
C típus Épületek, építmények fenntartása
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:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Építésügyi hatósági engedélyek tanulmányozása 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Látogatás a helyi települési önkormányzatnál
Látogatás a földhivatalnál
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építésügyi hatósági engedélyek fajtái
Építésügyi hatósági ellenőrzés
Építésügyi igazgatás szervei, építésügyi hatóságok
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9. TANANYAGEGYSÉG

268/4.0/1242-06

Településtisztasági
feladatok

azonosítója

szk
szk

268/4.1/1242-06
268/4.2/1242-06

0
0

0
0

12
6

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/4.1/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Zöldterület-gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Park- és gyepfenntartásban vesz részt
Rekultivációs munkákban vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Zöldterület-fenntartás
B típus Szállítás eszközei, szerkezetük
D típus Mezőgazdasági munkagépek típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kertépítési tervek értelmezése 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Zöldterületek megfigyelése adott szempontok alapján 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Települési környezet (aktuális munkálatok megfigyelése)
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zöldterületek fogalma, csoportosítása, feladata, környezetvédelmi, egészségügyi és
kondicionáló hatása
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Kerttervezés alapjai, kertek csoportosítása
Igények felmérése, szükséges engedélyek
Területi adottságok, talajtípusok, növények tápanyag- és fényigénye
Fák, cserjék, évelők
Növényvédelem
Zöldtetők, homlokzatok zöldítése, edénykertészet
Kertészeti és mezőgazdasági eszközök, munkagépek használata, karbantartása
Parkfenntartási feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/4.2/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Időszakos munkálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a kóbor állatok begyűjtéséről
Rágcsáló-mentesítést végeztet közterületen
Szúnyoggyérítést végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Köztisztasági és környezet-egészségügyi feladatok
B típus Szállítás eszközei, szerkezetük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Látogatás az ÁNTSZ helyi szervezeténél
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Települések élővilága
Járványügyi ismeretek
Tájékoztatási kötelezettség
Védekezés lehetőségei
Mérgek használatára vonatkozó szabályok
Szükséges engedélyek
Elsősegélynyújtás mérgezés esetén
Vágott, harapott sebek ellátása
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10. TANANYAGEGYSÉG

268/5.0/1242-06

azonosítója

Települési környezet
védelme

szk
szk
szk
szk

268/5.1/1242-06
268/5.2/1242-06
268/5.3/1242-06
268/5.4/1242-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/5.1/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zajjal kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Víz- és légszennyezéssel kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Ár- és belvizekkel kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Bűzzel és hulladékkal kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Panaszkezelés alapjai
D típus Szennyvíztisztítási technológiák
C típus Hulladékkezelési technológiák
D típus Füstgáztisztítási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Esetleírás készítése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Mérési feladatok elvégzése 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Látogatás a helyi települési önkormányzatnál
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Technológiák környezetterhelő hatásai és azok csökkentésére alkalmazható megoldások a
településen
Immissziós mérések a településen (zaj, légszennyezettség, vízminőség)
Határértékek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/5.2/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Levegőtisztaság, zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bűzzel és hulladékkal kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Zajjal kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Víz- és légszennyezéssel kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Rekultivációs munkákban vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Talajtisztítási technológiák
D típus Szennyvíztisztítási technológiák
C típus Hulladékkezelési technológiák
D típus Sugárvédelem
C típus Hulladékgazdálkodás gépeinek típusai, szerkezete
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
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Szerkezeti rajzok értelmezése 30%
Számítási feladatok 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Látogatás a helyi vízműveknél
Látogatás a BME tanreaktorában és a paksi atomerőműben
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Levegő- és füstgáztisztítási technológiák
Zaj és rezgés
Zajvédelem
Települési szennyvizek kezelése, szennyvíztisztítási technológiák
Hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
Sugárzás elleni védekezés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/5.3/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezettechnikai alapműveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyreállítási és fejlesztési tervek készítésében részt vesz
Engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltat
Kezelési tervek készítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Talajtisztítási technológiák
D típus Szennyvíztisztítási technológiák
C típus Hulladékkezelési technológiák
D típus Sugárvédelem
C típus Hulladékgazdálkodás gépeinek típusai, szerkezete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Technológiai folyamatábrák értelmezése 20%
Szerkezeti rajzok értelmezése 10%
Technológiai folyamatábrák készítése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Műveleti laboratórium
Látogatás szennyvíztisztító telepen, hulladékhasznosító műben
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi technológiák: szennyvíztisztítás, ivóvíztisztítás, füstgáztisztítás,
hulladékkezelés technológiája stb.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
A tananyagelem megnevezése:

268/5.4/1242-06

Ár- és belvízvédelem, helyi vízrendezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Belvíz-mentesítési feladatokat végez
Árvíz-mentesítési feladatokat végez
Felszíni vízterek fenntartásában vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Belvízmentesítés
C típus Árvízmentesítés
C típus Földmunkagépek típusai, szerkezete
C típus Áramlástechnikai gépek típusai, szerkezete
C típus Köztisztasági és környezet-egészségügyi feladatok
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:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Helyszínrajzok, árvízvédelmi műtárgyak tervrajzainak értelmezése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízgazdálkodás feladatai, szervezeti felépítése
Feladat- és hatáskörök
Vízjogi engedélyezési folyamat
Vízgazdálkodás gépeinek, berendezéseinek működtetése, karbantartása
Közegészségügyi, járványügyi feladatok
Megelőzés és a védekezés módjai
Rövid, közép és hosszú távú feladatok
Ivóvízbázisok védelme
Önkormányzati ár- és belvízvédekezési feladatok
Csapadékvíz összegyűjtés és elvezetés
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11. TANANYAGEGYSÉG

268/6.0/1242-06

Települések
irányítása

azonosítója

sza
sza
sza

268/6.1/1242-06
268/6.2/1242-06
268/6.3/1242-06

24
8
4

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/6.1/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Települési önkormányzatok hatósági és államigazgatási feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hatósági ellenőrzésben részt vesz
Az eljárás lefolytatásában közreműködik
Hivatalból eljárás indításában részt vesz
Bizonyítási eljárásban részt vesz
Szabálysértési, büntetőeljárást kezdeményez
Bírság kiszabását kezdeményezi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelmi és természetvédelmi adatszolgáltatás
C típus Kapcsolattartás formái, szereplői
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:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
Birság mértékének megállapítása 20%
Tapasztalatok utólagos megbeszélése 10%
A képzési helyszín jellege:
Látogatás a helyi települési önkormányzatnál
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Tanterem
Települési környezet
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Települési önkormányzatok hatósági feladatai
Önkormányzatok feladat- és hatásköre
Jogszabályi háttér
Határértékek
Jogorvoslati lehetőségek
Környezetvédelmi tervezés
Rendeletalkotás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/6.2/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a lakossággal
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Kapcsolatot tart a médiával
Lakosság környezettudat fejlesztésében vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás formái, szereplői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Látogatás a helyi települési önkormányzatnál
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs alapfogalmak
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Kommunikációs eszközök ismerete és alkalmazása
Lakosság részvétele a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátásában
Lakossági részvétel a településrendezésben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/6.3/1242-06
A tananyagelem megnevezése:
Panaszkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zajjal kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Bűzzel és hulladékkal kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Ár- és belvizekkel kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Víz- és légszennyezéssel kapcsolatos panaszok ügyében eljár
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kapcsolattartás formái, szereplői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
A képzési helyszín jellege:
Látogatás a helyi települési önkormányzatnál
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Médiával kapcsolatos kommunikációs alapfogalmak
Médiával kapcsolatos kommunikációs eszközök ismerete és alkalmazása
A panaszokkal kapcsolatos eljárási és ügyviteli szabályok
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12. TANANYAGEGYSÉG

268/1.0/1243-06

Természet- és
környezetvédelmi
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

268/1.1/1243-06
268/1.2/1243-06
268/1.3/1243-06
268/1.4/1243-06
268/1.5/1243-06

30
38
30
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0
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0
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0
0
0 156
0
26

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/1.1/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelmi kezelés 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Földtani értékeket kezel
Víztani értékeket kezel
Növény- és állattani értékeket kezel
Tájképi értékeket kezel
Kultúrtörténeti értékeket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtan, talajvédelem
B típus Természeti értékek és azokat veszélyeztető tényezők
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Állóképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Populációk, élőhelyek, kultúrtörténeti értékek megfigyelése adott szempontok alapján
40%
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A képzési helyszín jellege:
Környezetvédelmi / természetvédelmi szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Agrár-környezetgazdálkodási Programok
Érzékeny Természeti Területek programja
Földhasználat, földvédelem, természetvédelem
Talajvédelem, erdőtalaj védelem
Élőhelyek védelme, táj védelme
Helyi védelem
Helyes területhasználat
Termőföld rendeltetésének megváltoztatása
Tájsebek kialakulása, rekultiválás
Szankciórendszer
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/1.2/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelmi kezelés 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Víztani értékeket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Víztan, vízvédelem
B típus Vízkárelhárítás, vízminőség-védelem
B típus Hidrológia, hidrometria
B típus Áramlástechnikai gépek
B típus Területi vízgazdálkodás
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:
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízgazdálkodás feladatai, feladat- és hatáskörök
Vízjogi engedélyek
Mennyiségi védelem
Belvíz fogalma, keletkezésének lehetőségei
Megelőzésre alkalmas módszerek
Magyarország földrajzi elhelyezkedése és a belvizek kialakulásának kapcsolata
Vízkár-elhárítási feladatok
A Duna és a Tisza térség eltérő vízgazdálkodási feladatai
Árvízvédelmi művek
Vizek természetes viszonyainak megváltoztatása
Rövid-, közép- és hosszútávú tervezési feladatok
Vízminőség-védelemi feladatok, legfontosabb szennyezőforrások
Helyi önkormányzatok vízgazdálkodási feladatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/1.3/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Természetvédelmi alapterv készítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtan, talajvédelem
B típus Víztan, vízvédelem
B típus Természeti értékek és azokat veszélyeztető tényezők
B típus Légkör, levegőtisztaság-védelem
B típus Vízkárelhárítás, vízminőség-védelem
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:
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
Populációk, élőhelyek, kultúrtörténeti értékek megfigyelése adott szempontok alapján
40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Látogatás a helyi települési önkormányzatnál
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervezés elvi alapjai, a környezetvédelmi törvény vonatkozó előírásai
Programkészítés alapjai, folyamata
Nemzeti Környezetvédelmi Program
Települési Környezetvédelmi Program
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/1.4/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelmi tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Természetvédelmi alapterv készítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajtan, talajvédelem
B típus Víztan, vízvédelem
B típus Természeti értékek és azokat veszélyeztető tényezők
B típus Légkör, levegőtisztaság-védelem
B típus Vízkárelhárítás, vízminőség-védelem
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:
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
Populációk, élőhelyek, kultúrtörténeti értékek megfigyelése adott szempontok alapján
40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Látogatás a helyi települési önkormányzatnál
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helyi önkormányzatok természetvédelmi feladatai
Természetvédelmi törvény fontosabb, vonatkozó előírásai
Földhasználattal kapcsolatos jogi előírások
Vízügyi igazgatás és a földhasználat kapcsolata
Természetvédelmi tervek fajtái, rendszere
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/1.5/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelmi ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Természetvédelmi érték meghatározását végzi
Természetkárosítás mérését, értékelését végzi
Erdők egészségügyi vizsgálatát végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Természeti értékek és azokat veszélyeztető tényezők
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
Tervezési képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Populációk, élőhelyek, kultúrtörténeti értékek megfigyelése adott szempontok alapján
40%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület, vizes élőhelyek, gyepek
Természeti környezet
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetkárosítás felismerése, természeti értékek felismerése
Természetben bekövetkező változások értékelése, hatásának jellemzése
Kihelyezett létesítményekkel kapcsolatos előírások, fenntartási kötelezettség
Biztonsági előírások
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13. TANANYAGEGYSÉG

268/2.0/1243-06

Műszaki feladatok

azonosítója

szk
szk

268/2.1/1243-06
268/2.2/1243-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/2.1/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetési és kezelési feladatok 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódást segítő berendezéseket kezel
Közlekedést segítő berendezéseket kezel
Tartózkodást segítő berendezéseket kezel
Kultúrtörténeti értékeket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Települési alapismeretek, település-üzemeltetés
C típus Gépészeti alapismeretek
B típus Légkör, levegőtisztaság-védelem
B típus Környezettechnikai alapműveletek
B típus Környezettechnikai eljárások, technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajzok, technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Kibocsátások mérése 40%
A képzési helyszín jellege:
Környezettechnika tanműhely
Műveleti laboratórium
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szennyvíztisztítás
Csapadékvíz elvezetés
Hő- és villamosenergia- ellátás
Ipari területek kijelölése és kezelése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/2.2/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetési és kezelési feladatok 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódást segítő berendezéseket kezel
Közlekedést segítő berendezéseket kezel
Tartózkodást segítő berendezéseket kezel
Kultúrtörténeti értékeket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Települési alapismeretek, település-üzemeltetés
C típus Gépészeti alapismeretek
B típus Légkör, levegőtisztaság-védelem
B típus Környezettechnikai alapműveletek
B típus Környezettechnikai eljárások, technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajzok, technológiai folyamatábrák értelmezése 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
Kibocsátások mérése 40%
A képzési helyszín jellege:
Környezettechnika tanműhely
Műveleti laboratórium
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helyi közlekedésszervezés
Utak, közterületek, valamint a kihelyezett berendezések, közlekedési létesítmények
karbantartása
Karbantartási kötelezettség
Síkosságmentesítés
Lakossági feladatok
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14. TANANYAGEGYSÉG

268/3.0/1243-06

Gazdálkodási
feladatok

azonosítója

szk
szk

268/3.1/1243-06
268/3.2/1243-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/3.1/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökogazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ökológiai gazdálkodásban részt vesz
Szél és vízerózió elleni védelemben részt vesz
Talajjavítási munkákban részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajművelési technológiák
B típus Növénytermesztési, növényápolási technológiák
B típus Állattartási technológiák
B típus Kertészeti kultúrák fenntartási és kezelési technológiái
B típus Rekultivációs technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Tankert
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az EU agrár- és környezetvédelmi politikája
Támogatási rendszer
Ökogazdálkodás fogalma, elvei, jellemzői
Környezetkímélő mezőgazdálkodás alapelvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/3.2/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Integrált gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Integrált gazdálkodásban részt vesz
Szél és vízerózió elleni védelemben részt vesz
Talajjavítási munkákban részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajművelési technológiák
B típus Növénytermesztési, növényápolási technológiák
B típus Állattartási technológiák
B típus Kertészeti kultúrák fenntartási és kezelési technológiái
B típus Rekultivációs technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Tankert
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Integrált gazdálkodás fogalma, ismérvei, kialakulásának története
Fenntartható mezőgazdaság
Integrált növényvédelem
Felhasználható növényvédő szerek hatóanyag szerinti csoportosítása, zöld, sárga, piros
lista
Nemzetközi irányelvek, szabályozók
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15. TANANYAGEGYSÉG

268/4.0/1243-06

Szakigazgatási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk

268/4.1/1243-06
268/4.2/1243-06
268/4.3/1243-06
268/4.4/1243-06

61
24
48
21

0
0
0
0

0
0
154
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/4.1/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban
Természetvédelmi érték meghatározását végzi
Természetkárosítás mérését, értékelését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Természeti környezet
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Képzési idő:
61 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Államigazgatási alapfogalmak
Ügyviteli szabályzat, jogorvoslati lehetőségek
Hatósági kötelezés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/4.2/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Pályázati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pályázatok elbírálásában vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályázatírás szabályai
Pályázatok formai és tartalmi követelményei

78

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/4.3/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyilvántartás, dokumentálás 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a rendszerparamétereket
Helyrajzi szám szerinti nyilvántartást vezet
Hálótérkép szerinti nyilvántartást vezet
Gazdálkodási egység szerinti nyilvántartást vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajművelési technológiák
B típus Növénytermesztési, növényápolási technológiák
B típus Állattartási technológiák
B típus Kertészeti kultúrák fenntartási és kezelési technológiái
B típus Rekultivációs 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:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Dokumentációk készítése 30%
Nyilvántartások elemzése, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Látogatás a Földhivatalnál
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos dokumentumok, tervek rendszerezése
Térképek, tervrajzok értelmezése, használata
Méretarány
Térképek, helyszínrajzok nyilvántartása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
268/4.4/1243-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyilvántartás, dokumentálás 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja a veszélyes anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajművelési technológiák
B típus Növénytermesztési, növényápolási technológiák
B típus Állattartási technológiák
B típus Kertészeti kultúrák fenntartási és kezelési technológiái
B típus Rekultivációs 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:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Dokumentációk készítése 30%
Nyilvántartások elemzése, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyilvántartások vezetése, adatkezelés és rögzítés
Adatfeldolgozás, értékelés
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