VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNOLÓGUS
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 52 853 02 Víz- és szennyvíztechnológus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 853 02
A szakképesítés megnevezése:

Víz- és szennyvíztechnológus

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

3129
2
60 %
40 %
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52 853 02 0010 52 01
Szennyvíztechnológus
52 853 02 0010 52 02
Víztechnológus

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

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– analitika szaktanterem
– automatika szaktanterem
– automatika tanműhely
– csatornamű vállalat
– építési szaktanterem (számítógépekkel felszerelve)
– építési munkahely
– építőipari tanműhely
– geodéziai mérőpálya
– gépész tanműhely
– gépkezelő képzés szaktanterme
– hidrológai és hidraulikai mérőpálya
– (hidro)biológia szaktanterem
– osztályterem (információtechnikai eszközökkel felszerelve)
– számítógép-terem (építőipari programokkal ellátva)
– számítógép-terem (CAD-munkaállomásokkal felszerelve)
– szennyvíztisztító telep
– víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
– víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
– vízbiológiai és vízanalitikai laboratórium
– vízgazdálkodás szaktanterem (CAD munkaállomásokkal felszerelve)
– vízgépészeti szaktanterem
– vízgépészeti tanműhely
– víziközmű tanpálya
– vízminőség vizsgáló (hidrobiológiai, vízkémiai) laboratórium (hatósági/üzemi)
– vízminőség vizsgáló (hidrobiológiai, vízkémiai) laboratórium (iskolai)
– vízmű vállalat
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A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

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

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3129

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb technikusok

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Szakmai előírásokat alkalmaz
Munkaszervezési feladatokat lát el
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Oktatáson-képzésen részt vesz illetve tart
Részt vesz a tervkészítési munkákban
Kapcsolatot tart
Dokumentációkat kezel, tárol, nyilvántart
Méréseket végez és értékel
Technológiát, résztechnológiát üzemeltet és/vagy üzemelést irányít
Víziközmű hálózati munkákat végez
Ügyfélszolgálati tevékenységet lát el
Ipari vízgazdálkodási feladatokat végez
Üzemelteti a szennyvíztisztító telepi technológiát
Közreműködik a vízminőségi jellemzők mérésében
Csatornahálózat üzemeltetést végez, irányít
A csatornamű-karbantartási feladatait végzi, irányítja
Üzemelteti, ellenőrzi a csatornamű-rendszer gépészeti berendezéseit
Üzemelteti az ivóvíz-előállítás technológiáját
Közreműködik a vízminőségi jellemzők mérésében
Vízműhálózat üzemeltetést végez, irányít
A vízmű karbantartási feladatait végzi, irányítja
Üzemelteti, ellenőrzi a vízműrendszer gépészeti berendezéseit
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 853 01 0000 00 00
Vízügyi technikus
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6.

A képzés célja

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

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1223-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyeli a jogszabályi változásokat
Informálja munkatársait a jogszabályi változásokról
Belső utasítások összeállításában közreműködik
Kapcsolódó EU-s jogszabályokat (keretirányelveket) megismer
Közreműködik telephelyi engedély beszerzésében
Közreműködik építési engedély beszerzésében
Közreműködik vízjogi engedély beszerzésében
Tervegyeztetésen, bejáráson vesz részt
Átadás-átvételi eljárásban közreműködik
Részt vesz az üzembehelyezési eljárásban, próbaüzemelésben
Bírságokat számol
Figyeli a szabványok változásait
Munkaidő beosztást készít
Munkautasítást készít
Gondoskodik az egyéni védőeszközök meglétéről
Gondoskodik a biztonságos munkavégzés feltételeiről
Ellenőrzi a munkavédelmi előírások betartását
Anyagigényt állít össze
Beszerzi, beszerezteti az anyagokat, eszközöket
Gondoskodik az eszközök karbantartásáról
Szelektíven gyűjti, gyűjteti a hulladékot
Gondoskodik a veszélyes hulladék megfelelő gyűjtéséről, átadásáról
Közreműködik a hulladékbevallás elkészítésében
Munkavédelmi oktatást tart
Technológiai továbbképzésen részt vesz, esetenként továbbképzéseket tart
Látogatóknak bemutatót tart
Technológiai folyamatábrát szerkeszt
Műszaki/technológiai számításokat végez
Árajánlatot állít össze
Építésszervezési terveket készít
Kapcsolatot tart a hatóságokkal
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, szakmai szervezetekkel
Kapcsolatot tart a lakossággal
Terepi gyorsméréseket (teszteket) végez
Egyszerű (rutin) kémiai laborvizsgálatokat hajt végre
Integrált vízminősítésben közreműködik
Biológiai vízminősítést végez
Alapvető hidrometeorológiai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez és értékel
Geodéziai méréseket végez és értékel
Alapvető áramlástechnikai jellemzőket mér és számol
Alapvető villamos jellemzőket mér és számol
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Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A hatalmi ágak és funkcióik
B A jogforrások és hierarchiájuk
C A jogszabályok és hierarchiájuk
B A jogszabályok szerkezete
C Érvényesség, hatályosság, közzététel
A vonatkozó kapcsolódó hazai jogszabályok előírásai (Környezetvédelmi,
C
természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási törvények)
C A vonatkozó EU-s jogszabályok előírásai (Vízkeret irányelv)
C Belső rendeletek, utasítások (főbb szabályozási területek és módok)
B Az igazgatási eljárás általános előírásai
C A szakhatósági eljárások (építésügyi, vízügyi, környezetvédelmi) sajátosságai
C A műszaki ellenőri tevékenység szabályai
C A vonatkozó hazai szabványok előírásai
C A vonatkozó EU-s szabványok előírásai
C Munkaegészségügyi előírások
C Veszélyforrások a szakterületen
C Eljárás baleset esetén
B Munkahelyi vezető munkavédelmi feladatai
C A Munkavédelmi Szabályzat(ok) előírásai
B Tűzveszélyességi fokozatok
B Jellegzetes tűztípusok oktatásának szabályai
B A Tűzvédelmi Szabályzat(ok) előírásai
C A főbb tevékenységek környezeti hatásai
C A negatív környezeti hatások csökkentésének lehetőségei
C Az anyagok veszélyességi osztályokba sorolása
C Munkahelyi hulladékok gyűjtésének, tárolásának szabályai
C Terepi gyorsmérések (tesztek) technológiája
B Mintavételezési és kezelési technológiák
B Minőségi és mennyiségi elemzés módszerei
B Víz és szennyvíz minőségi mutatóinak szabványos meghatározási módjai
B Bioindikáció
B Vízminősítés
B Hidrometeorológiai mérések
B Vízrajzi mérések
B Áramlástechnikai jellemzők mérése
C Egyenesek kitűzése és hosszmérések
C Derékszögű koordinátamérés
B Szintezés
C Földhivatali nyilvántartási rendszer
C Alapvető villamos jellemzők mérésének biztonságos eljárásai
C A mért paraméterekből további jellemzők számítása
B Hidrológiai számítások
B Hidraulikai számítások
B Technológiai számítások
7

B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C

Rajzolás, szerkesztés
Építőanyagok
Földmunkák technológiája
Vezetéképítés technológiája
Betontechnológia
Ütemtervek
Elrendezési tervek
Költségszámítások
Anyaggazdálkodás
Bérgazdálkodás
Munkaerő-gazdálkodás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
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
3
ECDL CAD
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Építési rajz olvasása, értelmezése
3
Építési rajz készítése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák készítése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
4
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
3
Térérzékelés
3
Áramlástechnikai gépek (szivattyúk, kompresszorok meghajtómotorral) használata
3
Meteorológiai mérőállomás műszereinek használata
3
Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
3
Geodéziai műszerek használata
4
Labortechnikai eszközök (kémiai és biológiai laborfelszerelések) használata
4
Terepi gyorsvizsgálatok (tesztek) eszközeinek használata
4
Hidrometriai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Hallás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1224-06 Víz- és szennyvíztechnológus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Karbantartási tervet készít
Felújítási tervet készít
Hitelesítési, kalibrálási tervet készít
Selejtezési tervet készít
Hulladékgazdálkodási tervet készít
Megvalósulási dokumentációt tárol
Gépkönyveket tárol
Mérőeszköz nyilvántartást vezet
Üzemeltetői nyilatkozatot ad ki
Hatósági engedélyeket nyilvántart
Eszköznyilvántartást vezet
Vegyszernyilvántartást vezet
Hulladék-nyilvántartást vezet
Műszeres méréseket végez
Bioindikációt alkalmaz
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási
munkáiban, a munkák irányításában
Hálózatüzemeltetési feladatokat végez
Hálózat-fenntartási, karbantartási munkákat végez
Bejelentéseket fogad
Intézkedik a bejelentésekkel kapcsolatban
Ipari vízigényt/szennyvízmennyiséget határoz meg
Ipari víz- és szennyvízkezelő berendezéseket üzemeltet
Közreműködik víztakarékos eljárások kidolgozásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Gépszerkezettan
C Motortan
C Hajtási módok
C Elektrotechnikai alapok
C Földmunkagépek
C Szállítóeszközök
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Emelőgépek (daruk, targoncák)
Burkolatbontás gépei
Szippantó és mosató járművek
Szivattyúk működési elve
Légtechnikai berendezések (kompresszorok, fúvók) működési elve
A szivattyúk kiválasztásának elve
A szivattyúkat hajtó motorok működési elve
A szivattyúk szerkezeti részei
A csövek anyaga, kötései
Csőszerelvények
Áramlástechnikai mérőberendezések
Fizikai eljárások gépészeti berendezései
Kémiai eljárások gépészeti berendezései
Biológiai eljárások gépészeti berendezései
Átemelők üzemeltetése és karbantartása
Fúvó gépház üzemeltetése és karbantartása
Kazánok, hőcserélők, gázmotorok üzemeltetése és karbantartása
Nyomásfokozók berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása
A hidraulikus, pneumatikus és villamos irányítás elve
A jelátalakítók működési elve
A villamos vezérlési módok
A hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
Fizikai jellemzők mérésének és regisztrálásának módjai
Kémiai jellemzők mérésének és regisztrálásának módjai
Számítógépes folyamatirányítási rendszer
Méretkülönbség elvén alapuló berendezések
Sűrűségkülönbség elvén alapuló berendezések
Gázeltávolítás technológiái
Levegő (oxigén) bevitel technológiái
Fordított ozmózis
Adszorpció
Víztartalom-csökkentés módjai
Oxidációs technológiák
Kicsapatás technológiái
PH szabályozás
Ioncsere
Derítési technológiák
Nedves égetés technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Csővezetékek, szerelvények, idomok használata
3
Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
2
Kéziszerszámok (hagyományos és elektromos) használata
Számítógépes folyamatirányítás érzékelő műszerei és beavatkozó egységeinek
3
használata
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Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Felelősségtudat
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1225-06 Szennyvíztechnológus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Technológiai naplót vezet
Havária esetén intézkedik
Feldolgozza az energetikai és üzemviteli adatokat
Telephelyi szemlét tart
Szennyvízrácsot üzemeltet, ellenőriz
Ülepítőt, homokfogót üzemeltet, ellenőriz
Eleveniszapos rendszert üzemeltet, ellenőriz
Csepegtetőtestes rendszert üzemeltet, ellenőriz
A harmadik tisztítási fokozat műtárgyait, berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
Szennyvíztavakat üzemeltet, ellenőriz
Fertőtlenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Iszapsűrítőt üzemeltet, ellenőriz
Rothasztó berendezést üzemeltet, ellenőriz
Iszap-víztelenítést végez, ellenőriz
Komposztálást végez, ellenőriz
Biogáz hasznosítást végez, ellenőriz
Mintavételi tervet készít
Elvégzi, elvégezteti a méréseket
Gyűjti, elemzi a vizsgálati eredményeket
Közreműködik a rendkívüli mintavételezésekben
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Adatszolgáltatást végez
Gravitációs rendszert üzemeltet, ellenőriz
Nyomás alatti rendszert üzemeltet, ellenőriz
Vákuumos rendszert üzemeltet, ellenőriz
Új rákötést épít, építtet ki
A tisztítótelep karbantartási munkáit végzi, irányítja
A csatornahálózat karbantartási munkáit végzi, irányítja
11

Közműnyilvántartást vezet
Telepi és hálózati átemelőket működtet, ellenőriz
Fúvó gépház berendezéseit működteti, ellenőrzi
Kazánok, hőcserélők, gázmotorok működését ellenőrzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Ülepítők üzemeltetése
B Homokfogók üzemeltetése
B Rácsok üzemeltetése
B Szűrők üzemeltetése
B Felúsztató és flotáló berendezések üzemeltetése
B Eleveniszapos rendszerek üzemeltetése
B Csepegtetőtestek üzemeltetése
B Merülőtárcsás berendezések üzemeltetése
B Többlépcsős rendszerek üzemeltetése
B Tavas rendszerek üzemeltetése
B Vegyszeres intenzifikálás
B Fertőtlenítés
B Ipari szennyvizek tisztításának speciális módszerei
B Sűrítő és víztelenítő berendezések
B Rothasztók üzemeltetése
B Komposztálás
B Biogáz hasznosító berendezések
B Méréstechnika a technológiában
B Folyamatirányítás
B Adatfeldolgozás
B Naplózás
B Műszaki dokumentációk kezelése
B Hálózatok karbantartása
B Műtárgyak karbantartása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Szennyvíztechnológiai berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
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Problémaelemzés, -feltárás
Tervezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1226-06 Víztechnológus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Technológiai naplót vezet
Havária esetén intézkedik
Feldolgozza az energetikai és üzemviteli adatokat
Telephelyi szemlét tart
Felszín alatti víz kitermelését végzi, irányítja
Felszíni víz kitermelését végzi, irányítja
Gáztalanító berendezést üzemeltet, ellenőriz
Levegőztető berendezést üzemeltet, ellenőriz
Homokszűrőket üzemeltet, ellenőriz
Aktív anyagú szűrőket üzemeltet, ellenőriz
Arzénmentesítő/vas-mangántalanító stb. berendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Vízfertőtlenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Gerebet üzemeltet, ellenőriz
Szitaszövetes szűrőket üzemeltet, ellenőriz
Ülepítőt, homokfogót üzemeltet, ellenőriz
Derítőberendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Mintavételi tervet készít
Elvégzi, elvégezteti a technológiai méréseket
Rendkívüli mintavételt rendel el
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Adatszolgáltatást végez
Nyomócső hálózatot üzemeltet, ellenőriz
Vízműtelepi tárolókat üzemeltet, ellenőriz
Új bekötést épít, építtet ki
A telep karbantartási munkáit végzi, irányítja
A vízkivétel karbantartási munkáit végzi, irányítja
Hálózati tárolók karbantartási munkáit végzi, irányítja
A csőhálózat karbantartási munkáit végzi, irányítja
Közműnyilvántartást vezet
Vegyszeradagoló berendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Szivattyúkat (vízkivételi, hálózati stb.) üzemeltet, ellenőriz
Nyomásfokozó berendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Felszíni vízkivételek üzemeltetése
13

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B

Felszín alatti víz kitermelő berendezések, műtárgyak üzemeltetése
Szűrők üzemeltetése
Ülepítők üzemeltetése
Fertőtlenítők üzemeltetése
Derítőberendezések üzemeltetése
Oldott anyagok eltávolítására szolgáló berendezések
Szivattyúk, nyomásfokozók üzemeltetése
Vegyszeradagolók üzemeltetése
Technológiai vezetékek üzemeltetése
Méréstechnika a technológiában
Adatfeldolgozás
Naplózás
Műszaki dokumentációs előírások
Hálózatkarbantartás
Műtárgykarbantartás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Szerelvényekkel, idomokkal ellátott nyomócsövek használata
4
Víztechnológiai berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Eredményorientáltság
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Az 52 853 02 0010 52 01 azonosító számú, Szennyvíztechnológus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1223-06
Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok
1224-06
Víz- és szennyvíztechnológus feladatok
1225-06
Szennyvíztechnológus feladatok
Az 52 853 02 0010 52 02 azonosító számú, Víztechnológus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1223-06
Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok
1224-06
Víz- és szennyvíztechnológus feladatok
1226-06
Víztechnológus feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 52 853 02 0010 52 01 azonosító számú, Szennyvíztechnológus megnevezésű
elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

270/3.0/1223-06

10
11
12
13
14
15

270/4.0/1223-06

270/1.0/1223-06

16
17
18
19
20
21
22

270/3.0/1224-06

270/1.0/1224-06

23

270/2.0/1223-06

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

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

270/2.0/1224-06

270/5.0/1224-06 270/4.0/1224-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

270/2.0/1225-06

15

270/1.0/1225-06

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

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 853 02 0010 52 02 azonosító számú, Víztechnológus megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

270/3.0/1223-06

10
11
12
13
14
15

270/4.0/1223-06

270/1.0/1223-06

16
17
18
19
20
21
22

270/3.0/1224-06

270/1.0/1224-06

23

270/2.0/1223-06

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

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

270/2.0/1224-06

270/5.0/1224-06 270/4.0/1224-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

270/2.0/1226-06

15

270/1.0/1226-06

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

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.

19

Az 52 853 02 0010 52 01 azonosító számú, Szennyvíztechnológus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

270/1.0/1223-06

Szakigazgatási- és műszaki
koordinációs feladatok

2

270/2.0/1223-06

Biztonságtechnikai-és munkahelyi
környezetvédelmi feladatok

3
4
5
6

270/3.0/1223-06
270/4.0/1223-06
270/1.0/1224-06
270/2.0/1224-06

7

270/3.0/1224-06

8

270/4.0/1224-06

9

270/5.0/1224-06

10

270/1.0/1225-06

11

270/2.0/1225-06

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

108

0

0

108

36

0

0

36

Mérési feladatok
144
Létesítési feladatok
144
Gépészeti feladatok
72
Folyamatirányítási feladatok
35
Eljárások berendezéseinek,
műtárgyainak üzemeltetési
72
feladatai I.
Eljárások berendezéseinek,
műtárgyainak üzemeltetési
30
feladatai II.
Üzemviteli tervezési és
35
nyilvántartási feladatok
Szennyvíztisztító telepek
243
üzemeltetési feladatai
Csatornaművek üzemellenőrzési,
karbantartási és műszaki
237
dokumentációs feladatai
Mindösszesen óra: 1156

216
108
36
35

0
0
0
0

360
252
108
70

36

0

108

0

0

30

0

0

35

81

0

324

168

0

405

680

0

1836
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Az 52 853 02 0010 52 02 azonosító számú, Víztechnológus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

12

270/1.0/1223-06

Szakigazgatási- és műszaki
koordinációs feladatok

13

270/2.0/1223-06

Biztonságtechnikai-és munkahelyi
környezetvédelmi feladatok

14
15
16
17

270/3.0/1223-06
270/4.0/1223-06
270/1.0/1224-06
270/2.0/1224-06

18

270/3.0/1224-06

19

270/4.0/1224-06

20

270/5.0/1224-06

21

270/1.0/1226-06

22

270/2.0/1226-06

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

108

0

0

108

36

0

0

36

Mérési feladatok
144
Létesítési feladatok
144
Gépészeti feladatok
72
Folyamatirányítási feladatok
35
Eljárások berendezéseinek,
műtárgyainak üzemeltetési
72
feladatai I.
Eljárások berendezéseinek,
műtárgyainak üzemeltetési
30
feladatai II.
Üzemviteli tervezési és
35
nyilvántartási feladatok
Vízműtelepek üzemeltetési
243
feladatai
Vízművek üzemellenőrzési,
karbantartási és műszaki
236
dokumentációs feladatai
Mindösszesen óra: 1155

216
108
36
35

0
0
0
0

360
252
108
70

36

0

108

0

0

30

0

0

35

81

0

324

169

0

405

681

0

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.”
9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1223-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános jogi és szakigazgatási feladatok a környezetvédelem, vízgazdálkodás
területén
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mérések és hozzájuk kapcsolódó
számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc

biztonságtechnika. Rajzi feldolgozás

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Létesítés és feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 40%
3. feladat 35%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1224-06 Víz- és szennyvíztechnológus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gépészet, automatizálás és biztonságtechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai eljárások, műveletek
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%
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3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1225-06 Szennyvíztechnológus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szennyvíztisztítási- és iszapkezelési technológiák üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Üzemellenőrzés, karbantartás és műszaki dokumentáció
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1226-06 Víztechnológus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vízmű üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Üzemellenőrzés, karbantartás és műszaki dokumentálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 853 02 0010 52 01 azonosító számú, Szennyvíztechnológus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 40
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Az 52 853 02 0010 52 02 azonosító számú, Víztechnológus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
2. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 40
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Víz- és
szennyvíztechnológus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 853 02 0010 52 01 azonosító számú, Szennyvíztechnológus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

270/1.0/1223-06

Szakigazgatási- és
műszaki
koordinációs
feladatok

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

jellege

azonosítója

sza

270/1.1/1223-06

54

0

0

sza

270/1.2/1223-06

36

0

0 108

sza

270/1.3/1223-06

18

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.1/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi-, szabályozási környezet figyelése, alakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a jogszabályi változásokat
Informálja munkatársait a jogszabályi változásokról
Kapcsolódó EU-s jogszabályokat (keretirányelveket) megismer
Belső utasítások összeállításában közreműködik
Figyeli a szabványok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hatalmi ágak és funkcióik
B típus A jogforrások és hierarchiájuk
C típus A jogszabályok és hierarchiájuk
B típus A jogszabályok szerkezete
C típus Érvényesség, hatályosság, közzététel
C típus A vonatkozó EU-s jogszabályok előírásai (Vízkeret irányelv)
C típus A vonatkozó kapcsolódó hazai jogszabályok előírásai (Környezetvédelmi,
természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási törvények)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 15%
A képzési helyszín jellege:
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Számítógép-terem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állam, az államszervezet: felépítés, a hatalmi ágak, a hatalommegosztás elve
A jog és a jogrendszer: jogforrások és jogszabályok, hierarhia, a jogrendszer tagozódása
Az önkormányzatiság: rendszere, feladat- és hatáskörök megosztása
A környezetvédelem és a vízgazdálkodás a jogrendszerben: hazai- és EU-s szabályozás

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.2/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik építési engedély beszerzésében
Közreműködik vízjogi engedély beszerzésében
Közreműködik telephelyi engedély beszerzésében
Tervegyeztetésen, bejáráson vesz részt
Bírságokat számol
Átadás-átvételi eljárásban közreműködik
Részt vesz az üzembehelyezési eljárásban, próbaüzemelésben
Közreműködik a hulladékbevallás elkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
C típus A szakhatósági eljárások (építésügyi, vízügyi, környezetvédelmi) sajátosságai
C típus A műszaki ellenőri tevékenység szabályai
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
C típus A vonatkozó EU-s szabványok előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Leírás készítése 20%
Engedélyezési tervek rajzi részeinek értelmezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 15%
A képzési helyszín jellege:
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közigazgatási eljárás: általános eljárási szabályok, az ügyirat az adat és kezelésük, a
határozat, a jogorvoslat
A vízügyi- és építésügyi szakhatósági eljárások szabályai:kérelem, engedélyezési terv,
hatósági felügyelet
Az építési műszaki ellenőri tevékenység fő területei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.3/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki koordináció és szakmai kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a hatóságokkal
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, szakmai szervezetekkel
Technológiai továbbképzésen részt vesz, esetenként továbbképzéseket tart
Munkavédelmi oktatást tart
Látogatóknak bemutatót tart
Kapcsolatot tart a lakossággal
Tervegyeztetésen, bejáráson vesz részt
Részt vesz az üzembehelyezési eljárásban, próbaüzemelésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakhatósági eljárások (építésügyi, vízügyi, környezetvédelmi) sajátosságai
C típus Belső rendeletek, utasítások (főbb szabályozási területek és módok)
C típus A Munkavédelmi Szabályzat(ok) előírásai
B típus A Tűzvédelmi Szabályzat(ok) előírásai
C típus Veszélyforrások a szakterületen
C típus A főbb tevékenységek környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
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3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Folyamatábrák értelmezése 25%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
A képzési helyszín jellege:
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Írásbeli kapcsolattartás, kommunikáció: irodatechnikai eszközök használata, ügyiratok,
levelek összeállítása, prezentációs anyagok készítése, iratok tárolása
Szóbeli kapcsolattartás, kommunikáció: tárgyalás- és előadás technika
A műszaki koordináció szabályozott formáira vonatkozó előírások: helyszíni szemle,
szakhatósági hozzájárulás, engedélyezési eljárás, átadás-átvételi eljárás, próbaüzem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

270/2.0/1223-06

Biztonságtechnikaiés munkahelyi
környezetvédelmi
feladatok

azonosítója

sza

270/2.1/1223-06

18

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
36

sza

270/2.2/1223-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.1/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a biztonságos munkavégzés feltételeiről
Ellenőrzi a munkavédelmi előírások betartását
Gondoskodik az egyéni védőeszközök meglétéről
Munkavédelmi oktatást tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaegészségügyi előírások
C típus Eljárás baleset esetén
C típus Veszélyforrások a szakterületen
B típus Munkahelyi vezető munkavédelmi feladatai
B típus Tűzveszélyességi fokozatok
B típus Jellegzetes tűztípusok oktatásának szabályai
B típus A Tűzvédelmi Szabályzat(ok) előírásai
C típus A Munkavédelmi Szabályzat(ok) előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
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18

0

0

Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
A képzési helyszín jellege:
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelmi, munkabiztonsági, tűzvédelmi, foglalkozás-egészségügyi alapfogalmak
A biztonságtechnika jogi szabályozása
A biztonságos munkavégzés követelményei
A munkáltatók és munkavállalók kötelességei és jogai
A munkakörülmények környezeti elemei, a munkabalesetek kivizsgálása
Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak, megbetegedések
Elsősegély nyújtása
Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatok előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.2/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkahelyi környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai továbbképzésen részt vesz, esetenként továbbképzéseket tart
Szelektíven gyűjti, gyűjteti a hulladékot
Gondoskodik a veszélyes hulladék megfelelő gyűjtéséről, átadásáról
Közreműködik a hulladékbevallás elkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A főbb tevékenységek környezeti hatásai
C típus A negatív környezeti hatások csökkentésének lehetőségei
C típus Az anyagok veszélyességi osztályokba sorolása
C típus Munkahelyi hulladékok gyűjtésének, tárolásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Anyagminták azonosítása 20%
Formanyomtatványok kitöltése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Vízgazdálkodás szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkatevékenység környezeti hatásai
A környezetterhelés csökkentésének technológiai és munkaszervezési lehetőségei
Az anyagok veszélyességi osztályokba sorolása
Hulladékszegény technológiák jelentősége
A szelektív hulladékgyűjtés és a hasznosítás lehetőségei
A hulladék nyilvántartással, bevallással kapcsolatos tevékenységek
Prezentációs anyagok összeállítása technológiai jellegű belső képzésekhez, munkahely
bemutatásokhoz
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

270/3.0/1223-06

Mérési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

270/3.1/1223-06
270/3.2/1223-06
270/3.3/1223-06
270/3.4/1223-06
270/3.5/1223-06
270/3.6/1223-06
270/3.7/1223-06
270/3.8/1223-06

0
0
0
0
50
22
22
50

72
36
72
36
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.1/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetes vizek, ivóvíz és szennyvíz ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terepi gyorsméréseket (teszteket) végez
Egyszerű (rutin) kémiai laborvizsgálatokat hajt végre
Biológiai vízminősítést végez
Integrált vízminősítésben közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terepi gyorsmérések (tesztek) technológiája
B típus Mintavételezési és kezelési technológiák
B típus Minőségi és mennyiségi elemzés módszerei
B típus Víz és szennyvíz minőségi mutatóinak szabványos meghatározási módjai
B típus Bioindikáció
B típus Vízminősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Terepi gyorsvizsgálatok (tesztek) eszközeinek használata
4. szint Labortechnikai eszközök (kémiai és biológiai laborfelszerelések) használata
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti
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0
0
0
0
360
0
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0
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Vízminőség vizsgáló (hidrobiológiai, vízkémiai) laboratórium (iskolai)
Vízminőség vizsgáló (hidrobiológiai, vízkémiai) laboratórium (hatósági/üzemi)
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízminőségi vizsgálatok: pH-érték meghatározása, fajlagos elektromos vezetőképesség
mérése, lúgosság meghatározása sav-bázis titrálással, karbonátkeménység számítása,
kalcium és magnézium ion-tartalom meghatározása komplexometriásan
Kloridion-tartalom meghatározás argontometriásan, ammónium-tartalom meghatározás
fotometriásan, szulfátion tartalom meghatározás csapadékos titrálással, vas(II) iontartalom meghatározása kolorimetriás titrálással és/vagy fotometriásan
Kémiai oxigénigény meghatározása permanganometriásan, oldott oxigén-tartalom
meghatározása jodometriásan, biológiai oxigén igény meghatározása
Biológiai vízminősítés, bioindikáció és terepi tájékozódó jellegű gyors (teszt) vizsgálatok
végzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.2/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológiai és hidraulikai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető hidrometeorológiai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez és értékel
Alapvető áramlástechnikai jellemzőket mér és számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidrometeorológiai mérések
B típus Vízrajzi mérések
B típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
C típus A mért paraméterekből további jellemzők számítása
B típus Rajzolás, szerkesztés
B típus Hidrológiai számítások
B típus Hidraulikai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL CAD
3. szint Meteorológiai mérőállomás műszereinek használata
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Hidrometriai eszközök használata
4. szint Elemi számolási készség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 35%
Terepi mérési gyakorlat 25%
A képzési helyszín jellege:
Hidrológai és hidraulikai mérőpálya
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérési módszerek elvének megismerése
A műszerek, eszközök biztonságos kezelése
Hidrológiai mérések: hidrometeorológiai észlelések, beszivárgási- és lefolyásvizsgálatok,
vízállás észlelése, térfogatáram (vízhozam) mérése
Hidraulikai mérések: áramlási veszteségek mérése, helyi veszteségtényező és csősúrlódási
tényező meghatározása
Mérési jegyzőkönyv vezetése, adatfeldolgozás számítástechnikai eszközhasználattal
Hidraulikai, hidrológiai számítási feladatok: mértékadó vízhozamok meghatározása,
gravitációs csatornák és nyomócsövek ellenőrzése, méretezése (hagyományosan,
segédletekkel, számítógéppel segítve)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.3/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Földmérési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai méréseket végez és értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyenesek kitűzése és hosszmérések
C típus Derékszögű koordinátamérés
B típus Szintezés
C típus Földhivatali nyilvántartási rendszer
B típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térérzékelés
3. szint Tájékozódás
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Elemi számolási készség
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3. szint ECDL CAD
3. szint Geodéziai műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Terepi mérési gyakorlat elvégzése 45%
Hossz-és keresztszelvények, helyszínrajzok készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai mérőpálya
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízszintes abszolút és relatív értelmű helymeghatározási módok
Egyenesek kitűzése és távolságmérés
Derékszögű koordinátamérés
Vízszintes értelmű kitűzési munkák (vonalas létesítmények és kisműtárgyak)
Szögmérés
Poláris koordinátamérés
Magassági abszolút és relatív értelmű helymeghatározási módok
Szintezési munkák: vonalszintezés, területszintezés, keresztszelvény-felvétel
Hibaszámítás
Magassági értelmű kitűzési munkák
A földhivatalok feladatai
A nyilvántartási rendszer
Adatszolgáltatás és dokumentum-szolgáltatás
A mérési eredmények feldolgozása
Helyszínrajzok, hossz-és keresztszelvények szerkesztése
Állapotrögzítő tervek készítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.4/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos és gépészeti alapmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos jellemzőket mér és számol
Alapvető áramlástechnikai jellemzőket mér és számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapvető villamos jellemzők mérésének biztonságos eljárásai
C típus A mért paraméterekből további jellemzők számítása
35

B típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
B típus Hidraulikai számítások
B típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint ECDL CAD
3. szint Áramlástechnikai gépek (szivattyúk, kompresszorok meghajtómotorral) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kapcsolási rajz készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Vízgépészeti tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos jellemzők mérése: feszültség, áramerősség, ellenállás, teljesítmény
Villamos jellemzők számítása: fogyasztás, hatásfok, teljesítménytényező
Áramlástechnikai jellemzők mérése: térfogat, idő, nyomás, átmérő
Áramlástechnikai jellemzők számítása: sebesség, vízhozam, szállítómagasság,
teljesítmény, hatásfok
Szerkesztési feladatok: szivattyúk jelleggörbéi és hatásfokgörbéi
Csőkarakterisztikai görbe
Optimális munkapont szerkesztése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.5/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Analitikai kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a szabványok változásait
Terepi gyorsméréseket (teszteket) végez
Egyszerű (rutin) kémiai laborvizsgálatokat hajt végre
Integrált vízminősítésben közreműködik
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
C típus A vonatkozó EU-s szabványok előírásai
C típus Terepi gyorsmérések (tesztek) technológiája
B típus Mintavételezési és kezelési technológiák
B típus Minőségi és mennyiségi elemzés módszerei
B típus Víz és szennyvíz minőségi mutatóinak szabványos meghatározási módjai
B típus Vízminősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Technológiai minták elemzése 20%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések elvégzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Analitika szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minta fogalma, fajtái
A mintavétel: egyszeri, sorozat, periodikus, automatikus
A minták tartósítása és előkészítése kémiai vizsgálatokhoz
Kémiai elemző módszerek: az eljárások alapelve, a mérések, vizsgálatok végrehajtásának
gyakorlati lépései, az elemzés eredményeinek számítása, a hiba, a pontosság és precizitás
(szabatosság) értelmezése
Tömeg szerinti elemzés (gravimetria)
A térfogatos elemzés (titrimetria): az eljárások osztályozása, a vízvizsgálatoknál
alkalmazható módszerek
Elektrokémiai mérések: potenciometriás pH-mérés, konduktometria
Az optikai abszorciós színképelemzés módszerei: kolorimetriás titrálás, fotometria
Minőségi követelmények, a vízminőség értelmezése: szabványok előírásai, határértékek,
osztályba sorolás, integrált minőségi követelményrendszer
Terepi gyorsmérések (tesztek): pontosság, alkalmazási mód és feltételek
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.6/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrobiológiai kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a szabványok változásait
Biológiai vízminősítést végez
Integrált vízminősítésben közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
C típus A vonatkozó EU-s szabványok előírásai
B típus Mintavételezési és kezelési technológiák
B típus Víz és szennyvíz minőségi mutatóinak szabványos meghatározási módjai
B típus Bioindikáció
B típus Vízminősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Technológiai minták elemzése 20%
Biológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 20%
A képzési helyszín jellege:
(Hidro)biológia szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vizek biológiai vizsgálata: a vízminőség megállapítása, a módszerek alkalmazhatósága,
hidrobiológiai alapfelszerelés, mintavételi jegyzőkönyv
Rendszertani alapok
A szeszton és a benton vizsgálata
Szaprobitás: a szaprobiológiai indikátorfajok, elemzés PANTLE és BUCK eljárásával
Toxicitás: csíranövény-, daphnia-, guppi-teszt
Halobitás és trofitás
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.7/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológiai kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolódó EU-s jogszabályokat (keretirányelveket) megismer
Figyeli a szabványok változásait
Alapvető hidrometeorológiai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez és értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vonatkozó EU-s jogszabályok előírásai (Vízkeret irányelv)
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus Hidrometeorológiai mérések
B típus Vízrajzi mérések
B típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
B típus Hidrológiai számítások
B típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hossz-és keresztszelvények, helyszínrajzok készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Vízgazdálkodás szaktanterem (CAD munkaállomásokkal felszerelve)
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidrológiai alapok
A víz természetes körforgása, a körfolyamat elemei és mérési módjuk
A párolgás és a levegő nedvességtartalma, mérésük
A csapadék keletkezése, mérése
A beszivárgás, a lefolyás és mérése
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A vízháztartási egyenlet
A vízkészlet és változásai egy vízgyűjtőn
A statikus és a dinamikus vízkészlet
A csapadékos és aszályos év, az ariditás
Felszíni vizek hidrológiája
A vízrendszerek völgyeinek és vízfolyások medrének kialakulása
A medrek helyszínrajzi vizsgálata: a sebesség helyszínrajzi eloszlása, a középvonal és a
sodorvonal, a szakaszjelleg és a hordalékszállítás
A medrek keresztszelvényei
Összefüggés a helyszínrajz és a keresztszelvény között: a mélység alakulása, a gázlók
Az állóvizek fajtái, jellegzetességeik
Vízhozammérés: esetenkénti és közvetett mérés, a jegyzőkönyv és számítása, a
mérőműtárgyakkal való mérés
A Víz Keretirányelv fogalomrendszere, hidrológiai vonatkozásai
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.8/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikai kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki/technológiai számításokat végez
Alapvető áramlástechnikai jellemzőket mér és számol
Figyeli a szabványok változásait
Kapcsolódó EU-s jogszabályokat (keretirányelveket) megismer
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vonatkozó EU-s jogszabályok előírásai (Vízkeret irányelv)
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
B típus Hidraulikai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
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A képzési helyszín jellege:
Vízgazdálkodás szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai alapok
A gyakrabban előforduló mennyiségek és mértékegységek
A folyadékok elemi tulajdonságai: sűrűség, fajlagos térfogat, rugalmasság, viszkozitás,
felületi feszültség, kapillaritás
Hidrosztatika
A hidrosztatika alapegyenlete és alkalmazása: a statikus nyomás keletkezése, a nehézségi
erő hatása, a közlekedő edények
A víznyomás következtében keletkező erők: a víznyomásábrák, a felhajtóerő
Az úszás és a lebegés
Hidrodinamika
A folyadékmozgások osztályozása
A szabadfelszínű vízmozgás vizsgálata: a Chezy-képlet és alkalmazása
A nyomás alatti vízmozgás vizsgálata: a Bernoulli-egyenlet és alkalmazása
csővezetékeknél, a helyi- és hosszmenti veszteségek számítása
A műtárgy-hidraulika elemei: kifolyás edényből, zsiliptábla alatti átfolyás, műtárgyak
okozta duzzasztás
Kúthidraulikai alapok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

270/4.0/1223-06

Létesítési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

270/4.1/1223-06
270/4.2/1223-06
270/4.3/1223-06
270/4.4/1223-06
270/4.5/1223-06
270/4.6/1223-06

36
36
36
36
0
0

0
0
0
0
36
72

0
0
0
252
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.1/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Résztervezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Műszaki/technológiai számításokat végez
Technológiai folyamatábrát szerkeszt
Tervegyeztetésen, bejáráson vesz részt
Közreműködik építési engedély beszerzésében
Közreműködik vízjogi engedély beszerzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vonatkozó EU-s szabványok előírásai
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus Hidrológiai számítások
B típus Hidraulikai számítások
B típus Technológiai számítások
B típus Költségszámítások
B típus Építőanyagok
B típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Építési rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 20%
Víziközmű tervrészek készítése 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Vízgazdálkodás szaktanterem (CAD munkaállomásokkal felszerelve)
Számítógép-terem (CAD munkaállomásokkal felszerelve)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidrológiai-hidraulikai feladatok: adatsorok elemzése, hidraulikai terhelés meghatározása,
gravitációs csatornák és nyomócső hálózatok (kör és elágazó) ellenőrzése, méretezése
Vezetékhálózatok terveinek rajzi részei: helyszínrajz, hossz-szelvény,
(minta)keresztszelvények, csomóponti részletrajzok
Vízépítési kisműtárgyak terveinek rajzrészei: nézetek, metszetek, csomóponti
részletrajzok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.2/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Építéselőkészítő feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építésszervezési terveket készít
Árajánlatot állít össze
Anyagigényt állít össze
Műszaki/technológiai számításokat végez
Közreműködik telephelyi engedély beszerzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A főbb tevékenységek környezeti hatásai
C típus A negatív környezeti hatások csökkentésének lehetőségei
B típus Elrendezési tervek
B típus Ütemtervek
B típus Anyaggazdálkodás
B típus Költségszámítások
B típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Organizációs tervrészek készítése 35%
Építési rajzok értelmezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési szaktanterem (számítógépekkel felszerelve)
Számítógép-terem (építőipari programokkal ellátva)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közbeszerzési eljárás főbb szabályai: tender, ajánlattétel, értékelés, szerződéskötés
Mennyiségszámítás, költségvetési tételkiírás, anyagköltség- és díjszámítás,
egységárképzés, költségvetés
Ütemtervek: hálós, vonalas, munkamenet-terv, munkaerő szükségleti ütemterv, anyag- és
gépszükségleti ütemterv, pénzfelhasználási ütemterv
Elrendezési tervek: építési telephely elrendezési terve, vonalas létesítmény
munkaterületének elrendezése
Az építési munka környezeti hatásai
Az építési hulladék tervlap
Munkaterület átadás-átvétel, építési napló, a felelős műszaki vezető feladatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.3/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Építéskivitelezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkautasítást készít
Munkaidő beosztást készít
Anyagigényt állít össze
Beszerzi, beszerezteti az anyagokat, eszközöket
Gondoskodik az eszközök karbantartásáról
Gondoskodik a biztonságos munkavégzés feltételeiről
Geodéziai méréseket végez és értékel
Átadás-átvételi eljárásban közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Építőanyagok
B típus Betontechnológia
B típus Vezetéképítés technológiája
B típus Földmunkák technológiája
C típus Egyenesek kitűzése és hosszmérések
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C típus Derékszögű koordinátamérés
B típus Szintezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térérzékelés
3. szint Tájékozódás
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Építési rajzok értelmezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Műveletek gyakorlása 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési szaktanterem (számítógépekkel felszerelve)
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földműépítés technológiája: töltés-, bevágás- és tereprendezés jellegű földművek
A föld mint építőanyag
Kitűzési munkák
Technológiai lépések
A szükséges gépek, berendezések
Minőségbiztosítás
Beton- és vasbeton kisműtárgyak építése: a beton összetevői, adott minőségű
betonkeverék tervezése, a friss- és a szilárd beton vizsgálata
Kitűzési munkák
Technológiai lépések
A szükséges gépek, berendezések
Minőségbiztosítás
A csővezeték építés technológiája: csőfajták, csőkötések, idomok és szerelvények
Kitűzési munkák
Technológiai lépések
A szükséges gépek, berendezések
Minőségbiztosítás
A műszaki átadás-átvételi eljárás
Átadási (megvalósulási) tervdokumentáció
Hiánypótlás, garanciális felelősség, végszámla
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.4/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyi gazdálkodási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a jogszabályi változásokat
Belső utasítások összeállításában közreműködik
Árajánlatot állít össze
Anyagigényt állít össze
Munkaidő beosztást készít
Munkautasítást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaerő-gazdálkodás
C típus Bérgazdálkodás
B típus Anyaggazdálkodás
B típus Költségszámítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Építési rajzok értelmezése 25%
Műveletek gyakorlása 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési szaktanterem (számítógépekkel felszerelve)
Számítógép- terem (építőipari programokkal ellátva)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyaggazdálkodás: a készletek csoportosítása, nyilvántartása
Anyag- és készletnormák, az optimális készletszint
Tárolás, raktározás
Az anyagfelhasználás és dokumentálása
Az anyagigényesség
Anyagszükséglet meghatározása műszaki tervekből
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Munkaerő- és bérgazdálkodás: célja, szerepe a gazdálkodás rendszerében
A létszám csoportosítása, nyilvántartása
A munkanormák
A termelékenység
Munkaidő és teljesítmény mérése, nyilvántartása
A munkabér funkciói, szerkezete
A különféle bérformák
Költséggazdálkodás: a költségek csoportosítása különféle szempontok szerint
A költségkalkuláció célja, fajtái, módszerei
Vállalkozási ismeretek: a vállalkozási formák és sajátosságaik
Adózási- és számviteli alapismeretek
Az üzleti terv készítésének menete
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.5/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Kivitelezési és építőanyag vizsgálati gyakorlati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Anyagigényt állít össze
Munkautasítást készít
Geodéziai méréseket végez és értékel
Gondoskodik a biztonságos munkavégzés feltételeiről
Ellenőrzi a munkavédelmi előírások betartását
Részt vesz az üzembehelyezési eljárásban, próbaüzemelésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetéképítés technológiája
B típus Földmunkák technológiája
B típus Betontechnológia
C típus Veszélyforrások a szakterületen
B típus Építőanyagok
B típus Szintezés
B típus Minőségi és mennyiségi elemzés módszerei
C típus A műszaki ellenőri tevékenység szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Geodéziai műszerek használata
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Építési rajzok értelmezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Építési munkahely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vezetéképítési gyakorlatok: gravitációs- és nyomócső szakaszok kiépítése csomópontok
kialakításával, házi be- és rákötésekkel
Nyomás- és vízzárósági próbák végrehajtása
Munkaárok dúcolat készítése
Beton- és vasbeton munkák technológiai lépéseinek gyakorlása: zsaluzat és vasszerelés
készítése, adott minőségű és mennyiségű beton megkeverése és bedolgozása
Építőanyag- vizsgálatok: homokos kavics minősítése, cement kötésidő vizsgálat, friss- és
megszilárdult betonvizsgálatok, talajminta vétele és vizsgálata
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.6/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéppel segített gyakorlati tervezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Árajánlatot állít össze
Építésszervezési terveket készít
Technológiai folyamatábrát szerkeszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rajzolás, szerkesztés
B típus Költségszámítások
B típus Elrendezési tervek
B típus Ütemtervek
B típus Vezetéképítés technológiája
B típus Földmunkák technológiája
B típus Betontechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
3. szint Építési rajz készítése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
3. szint Térérzékelés
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építési rajzok készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési szaktanterem (számítógépekkel felszerelve)
Számítógép-terem (építőipari programokkal ellátva)
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki ábrázolás alapjai: nézet, metszet, szelvény, jelképi ábrázolás
A (víz)építési rajzok sajátosságai
AutoCAD program alkalmazásával (víz)építési rajzrészek készítése
Költségvetés készítése számítógépes program segítségével
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

270/1.0/1224-06

Gépészeti feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

270/1.1/1224-06
270/1.2/1224-06
270/1.3/1224-06
270/1.4/1224-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.1/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálózati munkák gépészeti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálózat-fenntartási, karbantartási munkákat végez
Hálózatüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Földmunkagépek
C típus Szállítóeszközök
C típus Emelőgépek (daruk, targoncák)
C típus Burkolatbontás gépei
C típus Szippantó és mosató járművek
C típus Gépszerkezettan
C típus Motortan
C típus Hajtási módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Gépészeti rajz értelmezése 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Gépkezelő képzés szaktanterme
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek: kötőgépelemek, a forgómozgás és a forgómozgást közvetítő gépelemek,
mozgást átalakító és szabályozó gépelemek
Belső égésű motorok: szerkezeti felépítés, vezérlés, működés, üzemanyag-ellátás,
villamos berendezések, hűtő- és kenési rendszer
Munkagépek: földmunkák gépei, emelés-szállítás gépei, burkolatbontás gépei,
mosató- és szippantó járművek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.2/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramlástechnikai gépészeti feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálózatüzemeltetési feladatokat végez
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Hálózat-fenntartási, karbantartási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Légtechnikai berendezések (kompresszorok, fúvók) működési elve
C típus Szivattyúk működési elve
C típus A szivattyúkat hajtó motorok működési elve
C típus A szivattyúk kiválasztásának elve
C típus A szivattyúk szerkezeti részei
C típus Áramlástechnikai mérőberendezések
C típus A csövek anyaga, kötései
C típus Csőszerelvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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Gépészeti rajz értelmezése 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Vízgépészeti szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kompresszorok és fúvók fajtái, működési elvük
Szivattyúk csoportosítása: körforgó, dugattyús és egyéb
A szivattyúk szerkezeti részei
Szívó- és nyomóoldali szerelvények, mérőberendezések
Szivattyúk hajtás módjai
A szivattyúk elhelyezése, beépítésük módjai
A szivattyúk kiválasztásának elvei, módszerei
Szivattyúkatalógusok és használati módjuk
Csővezetékek, idomok és szerelvények: anyag, kötési mód, nyomásfokozat
Csővezetéki csomópontok kialakítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.3/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai gépészeti feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Ipari víz- és szennyvízkezelő berendezéseket üzemeltet
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Gépkönyveket tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai eljárások gépészeti berendezései
C típus Kémiai eljárások gépészeti berendezései
C típus Biológiai eljárások gépészeti berendezései
C típus Nyomásfokozók berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása
C típus Fúvó gépház üzemeltetése és karbantartása
C típus Átemelők üzemeltetése és karbantartása
C típus Kazánok, hőcserélők, gázmotorok üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
52

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Gépészeti rajz értelmezése 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Vízgépészeti szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fizikai eljárások berendezéseinek, műtárgyainak gépészeti részei: rácsok, szűrők,
ülepítők, felúsztató berendezések
Kémiai eljárások berendezéseinek, műtárgyainak gépészeti részei: derítők, ioncserélők,
fertőtlenítők, vegyszeradagolók
Biológiai eljárások berendezéseinek, műtárgyainak gépészeti részei: levegőztető
berendezések, vízadagolók és elosztók
Technológiai kiegészítő/kiszolgáló berendezések, műtárgyak gépészeti részei: átemelők,
nyomásfokozók, kazánházak, gázmotorok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.4/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízgépészeti gyakorlati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres méréseket végez
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Hálózat-fenntartási, karbantartási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Áramlástechnikai mérőberendezések
C típus Nyomásfokozók berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása
C típus Átemelők üzemeltetése és karbantartása
C típus A szivattyúk szerkezeti részei
C típus A szivattyúk kiválasztásának elve
C típus A csövek anyaga, kötései
C típus Csőszerelvények
C típus Fizikai eljárások gépészeti berendezései
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kéziszerszámok (hagyományos és elektromos) használata
3. szint Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
4. szint Csővezetékek, szerelvények, idomok használata
3. szint Számítógépes folyamatirányítás érzékelő műszerei és beavatkozó egységeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Technológiai próbák végzése 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Csatornamű vállalat
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Gépész tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémipari technológiák alapjai: munkadarab előrajzolása, kézi hidegalakítás és forgácsolás,
gépipari kötési módok
Szerelési alapműveletek: egyszerű kéziszerszámok, célszerszámok, speciális mérő- és
ellenőrző eszközök használata
Egyszerűbb részegységek szétszerelése, hiba elvételezése, alkatrész-javítás vagy csere
végrehajtása, összeszerelés, ellenőrzés
Hálózati szerelvények karbantartása: záró szerelvények, tömítő elemek, kopó alkatrészek,
szelepek, nyomáscsökkentők
Szivattyúüzemi mérések, szivattyú-kiválasztási feladatok
Számítógéppel segített mérés és adatfeldolgozás
Szivattyú-karbantartási feladatok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.1/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Az automatizálás elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik víztakarékos eljárások kidolgozásában
Hálózatüzemeltetési feladatokat végez
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Ipari víz- és szennyvízkezelő berendezéseket üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektrotechnikai alapok
C típus A hidraulikus, pneumatikus és villamos irányítás elve
C típus A jelátalakítók működési elve
C típus A villamos vezérlési módok
C típus A hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C típus Számítógépes folyamatirányítási rendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kapcsolási rajz értelmezése 15%
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Kapcsolási rajz készítése leírásból 20%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 15%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenáramú hálózatok elemzése
Kirchhoff törvényei
Az irányítástechnika felosztása: vezérlés, szabályozás, mérés
Az automatizálás módjai: mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, villamos
Az automatizálás szintjei: részleges, fél, teljes
Villamos ábrázolási módok: összerajzolt, áramutas, tranzisztorkapus
Az elemek jelképi ábrázolása: hidraulikus, pneumatikus, villamos
Alapkapcsolások elemzése
Jelátalakítás, távadás, távvezérlés módjai
Számítógépes folyamatirányítás
Alkalmazási módok és lehetőségek a víz-és szennyvíztechnológiában
Villamos gépek: egyenáramú generátorok és motorok, váltakozó áramú villamos gépek

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.2/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
A folyamatirányítás gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres méréseket végez
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Hálózatüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Áramlástechnikai mérőberendezések
C típus A villamos vezérlési módok
C típus A hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C típus Fizikai jellemzők mérésének és regisztrálásának módjai
C típus Kémiai jellemzők mérésének és regisztrálásának módjai
C típus Számítógépes folyamatirányítási rendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Számítógépes folyamatirányítás érzékelő műszerei és beavatkozó egységeinek használata
3. szint Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
2. szint Kéziszerszámok (hagyományos és elektromos) használata
4. szint Csővezetékek, szerelvények, idomok használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Rajz készítése folyamatirányítási rendszerrészekről 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Automatika tanműhely
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Képzési idő:
35 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fizikai jellemzők mérése: vízszint, nyomás, sebesség, hőmérséklet, zavarosság
Kémiai jellemzők mérése: pH, oldott oxigén, vezetőképesség, oldott anyagok
A mért adatok gyűjtése, regisztrálása, távadása
A víz- és szennyvíztechnológiai folyamatok számítógépes irányításának szimulálása
Egyszerű hidraulikus, pneumatikus és villamos vezérlő, szabályozó körök kiépítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.1/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai eljárások berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Méretkülönbség elvén alapuló berendezések
C típus Sűrűségkülönbség elvén alapuló berendezések
C típus Adszorpció
C típus Víztartalom-csökkentés módjai
C típus Fordított ozmózis
C típus Levegő (oxigén) bevitel technológiái
C típus Gázeltávolítás technológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
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Leírás készítése 10%
Technológiai rajz értelmezése 15%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fizikai eljárások alapelvei
A sűrűségkülönbség elvén alapuló eljárások: ülepítés, sűrítés, felúsztatás
Az ülepítők méretezésének alapelvei
Az ülepítők főbb típusa, kialakításuk
A sűrítési folyamat elvi alapjai
A sűrítők főbb típusai
A felúsztatás alapelve, berendezései: olaj-, zsír-és benzinfogók
A flotációs eljárások elve: levegőztetéses és elektroflotácó
A méretkülönbség elvén alapuló eljárások
Az eljárások elméleti alapjai: durva szűrés, szűrés szemcsés anyagú szűrőn és
szűrőszöveten
A szűrők osztályozása: szűrőanyag, szűrési sebesség, kialakítás és vízszint szerint
A szűrők méretezésének alapelvei
A szűrők főbb típusainak kialakítása
A szűrők öblítése
Egyéb fizikai eljárások, műveletek
A eljárások, műveletek elméleti alapjai
A főbb berendezéstípusok
Centrifugálás, fordított ozmózis, elektrodialízis, desztilláció, adszorpció, hőkezelésStripping-gázeltávolítás
A legelterjedtebb gázeltávolítási módszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.2/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai és biológiai eljárások berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Bioindikációt alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus PH szabályozás
C típus Kicsapatás technológiái
C típus Oxidációs technológiák
C típus Derítési technológiák
C típus Ioncsere
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C típus Nedves égetés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Leírás készítése 10%
Technológiai rajz értelmezése 15%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai eljárások
A kémiai eljárások alapelvei
A derítés fizikai, kémiai alapjai
A kolloid lebegőanyag tulajdonságai
A koagulálás és flokkulálás
A derítőberendezések főbb típusai, kialakításuk
Az ioncserélés elméleti alapjai
Műgyanta alapú ioncserélők
Egyéb ioncserélő anyagok
Az ioncserélő berendezések főbb típusai
Vízlágyítás és sótalanítás ioncserélővel
Az ioncserélő oszlopok regenerálása
Egyéb kémiai eljárások
A kicsapatás mint kémiai eljárás
Meszes karbonátmentesítés
Foszfor eltávolítása
pH szabályozása
Oxidáció: a klóros oxidáció; a töréspont, az ózonos oxidáció
Nedves égetés: az égetőberendezések főbb típusai
Biológiai eljárások
Alapfogalmak és járulékos ismeretek
A mikroorganizmusok életműködése, anyagcseréje, szaporodási és biokémiai
mechanizmusai
Az energianyerés alapvető folyamatai: fermentáció, aerob és anaerob légzés
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Járulékos ismeretek
Oxigéntranszport a biotechnológiai rendszerekben: a légbefúvásos rendszerek, a gépi
levegőztetés módjai
Öntisztuló képesség, természetes tisztítási módok
Aerob és anaerob rendszerek
Lassú homokszűrők
Biológiai nitrát-, vas- és mangáneltávolítás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.3/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Tisztítás-technológiai eljárások gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Méretkülönbség elvén alapuló berendezések
C típus Sűrűségkülönbség elvén alapuló berendezések
C típus Levegő (oxigén) bevitel technológiái
C típus Oxidációs technológiák
C típus Kicsapatás technológiái
C típus PH szabályozás
C típus Ioncsere
C típus Derítési technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Műveletek gyakorlása 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Technológiai próbák végzése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Technológiai minták elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szennyvíztisztító telep
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
61

Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szűrés folyamatának, a szűrést befolyásoló tényezőknek a vizsgálata szemcsés anyagú
modellszűrőn vagy félüzemi berendezésen
Derítési próba kivitelezése felszíni vízből
Modell vagy félüzemi derítőberendezés üzemeltetése, a derítés folyamatának és
hatásfokának vizsgálata
Ioncserélő anyagok kapacitásának vizsgálata
Ioncserélő berendezés üzemeltetése, üzemének ellenőrzése
Vízlágyítási próba telített meszes vízzel
Eleveniszapos félüzemi vagy modell tisztítóberendezés működésének vizsgálata: a
működés ellenőrzése a jellegzetes bioindikátorok felismerésével, a lebontási hatásfok
megállapítása, az iszapkoncentráció és a levegőztetés hatása az üzemeltetésre
A tanult eljárások, műveletek üzemi körülmények közti tanulmányozása szakmai
vezetéssel
Adott szempontok szerinti elemzés készítése
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8. TANANYAGEGYSÉG

270/4.0/1224-06

Eljárások
berendezéseinek,
műtárgyainak
üzemeltetési
feladatai II.

azonosítója

szk

270/4.1/1224-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.1/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipari vízgazdálkodási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ipari vízigényt/szennyvízmennyiséget határoz meg
Ipari víz- és szennyvízkezelő berendezéseket üzemeltet
Közreműködik víztakarékos eljárások kidolgozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fordított ozmózis
C típus Kicsapatás technológiái
C típus Víztartalom-csökkentés módjai
C típus Nyomásfokozók berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása
C típus Kazánok, hőcserélők, gázmotorok üzemeltetése és karbantartása
C típus Ioncsere
C típus Derítési technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
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elméleti
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30

Tesztfeladat megoldása 10%
Technológiai rajz értelmezése 15%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nagyobb vízigényű iparágak vízigénye
Mennyiségi igények: friss és teljesvízigény, fajlagos mutatók
Minőségi igények: erőművi hűtővizek, kazántápvíz, élelmiszeripar
Az ipari víz szolgáltatásának lehetőségei: üzemi vízmű, ipartelepi vízmű
Az ipari szennyvizek mennyisége és minősége: csoportosítás iparáganként, csoportosítás a
szennyeződés szerint, a technológia és a szennyvízminőség kapcsolata, lakósegyenértékek
A tisztítás szükségessége és mértéke
Elhelyezés, hasznosítás
Üzemi vízgazdálkodási rendszerek és vízhasználati modellek: átfolyó, sorba kapcsolt,
recirkulációs, párhuzamos
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9. TANANYAGEGYSÉG

270/5.0/1224-06

Üzemviteli tervezési
és nyilvántartási
feladatok

azonosítója

szk

270/5.1/1224-06

20
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megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti
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0
35

szk

270/5.2/1224-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/5.1/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezési és dokumentálási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartási tervet készít
Felújítási tervet készít
Selejtezési tervet készít
Hitelesítési, kalibrálási tervet készít
Hulladékgazdálkodási tervet készít
Hatósági engedélyeket nyilvántart
Megvalósulási dokumentációt tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai eljárások gépészeti berendezései
C típus Kémiai eljárások gépészeti berendezései
C típus Biológiai eljárások gépészeti berendezései
C típus Fúvó gépház üzemeltetése és karbantartása
C típus Átemelők üzemeltetése és karbantartása
C típus Áramlástechnikai mérőberendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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15

0

0

Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Számítógép-terem (CAD-munkaállomásokkal felszerelve)
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemviteli tervek szerepe, tartalmuk és készítésük: hulladékgazdálkodási, hitelesítésikalibrálási, selejtezési, felújítási, karbantartási tervek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/5.2/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyilvántartási és ügyfélszolgálati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszköznyilvántartást vezet
Vegyszernyilvántartást vezet
Mérőeszköz nyilvántartást vezet
Hulladék-nyilvántartást vezet
Bejelentéseket fogad
Intézkedik a bejelentésekkel kapcsolatban
Üzemeltetői nyilatkozatot ad ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépes folyamatirányítási rendszer
C típus Fizikai jellemzők mérésének és regisztrálásának módjai
C típus Kémiai jellemzők mérésének és regisztrálásának módjai
C típus A csövek anyaga, kötései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 15%
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A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati vagyon (eszközök) megjelenési formái
A készletek és eszközök nyilvántartásának általános szabályai
A vegyszerek, a mérőeszközök és a hulladékok nyilvántartásának speciális szabályai
Az ügyfélszolgálatok szervezeti felépítése, feladataik, működésük
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10. TANANYAGEGYSÉG

270/1.0/1225-06

Szennyvíztisztító
telepek üzemeltetési
feladatai

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

270/1.1/1225-06
270/1.2/1225-06
270/1.3/1225-06
270/1.4/1225-06
270/1.5/1225-06
270/1.6/1225-06
270/1.7/1225-06

27
63
45
54
54
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.1/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előtisztítás (fizikai tisztítás) technológiai feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szennyvízrácsot üzemeltet, ellenőriz
Ülepítőt, homokfogót üzemeltet, ellenőriz
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Havária esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rácsok üzemeltetése
B típus Ülepítők üzemeltetése
B típus Homokfogók üzemeltetése
B típus Felúsztató és flotáló berendezések üzemeltetése
B típus Szűrők üzemeltetése
B típus Műtárgyak karbantartása
B típus Folyamatirányítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szennyvíztechnológiai berendezések használata
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
Technológiai rajz értelmezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai eszközökkel felszerelve)
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előtisztítás berendezéseinek üzemeltetési/üzemellenőrzési feladatai
Különböző típusú ülepítők üzemeltetési/üzemellenőrzési feladatai
A szennyvíz-technológiában alkalmazható szűrők üzemeltetési/üzemellenőrzési feladatai
Felúsztató és flotáló berendezések üzemeltetési/üzemellenőrzési feladatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.2/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
A szervesanyag lebontás (biológiai szennyvíztisztítás) technológiai feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eleveniszapos rendszert üzemeltet, ellenőriz
Csepegtetőtestes rendszert üzemeltet, ellenőriz
Szennyvíztavakat üzemeltet, ellenőriz
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Havária esetén intézkedik
Fúvó gépház berendezéseit működteti, ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Eleveniszapos rendszerek üzemeltetése
B típus Csepegtetőtestek üzemeltetése
B típus Merülőtárcsás berendezések üzemeltetése
B típus Tavas rendszerek üzemeltetése
B típus Többlépcsős rendszerek üzemeltetése
B típus Ipari szennyvizek tisztításának speciális módszerei
B típus Műtárgyak karbantartása
B típus Folyamatirányítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szennyvíztechnológiai berendezések használata
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3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
Technológiai rajz értelmezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai eszközökkel felszerelve)
Képzési idő:
63 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Eleveniszapos rendszerek üzemeltetési/üzemellenőrzési feladatai
Tavas rendszerek üzemeltetési/üzemellenőrzési feladatai
Csepegtetőtestes és merülőtárcsás rendszerek üzemeltetési/üzemellenőrzési feladatai

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.3/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
Nitrogén és foszfor eltávolításának (harmadik tisztítási fokozat) technológiai
feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A harmadik tisztítási fokozat műtárgyait, berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
Szennyvíztavakat üzemeltet, ellenőriz
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Havária esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Többlépcsős rendszerek üzemeltetése
B típus Tavas rendszerek üzemeltetése
B típus Vegyszeres intenzifikálás
B típus Műtárgyak karbantartása
B típus Folyamatirányítás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szennyvíztechnológiai berendezések használata
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
Technológiai rajz értelmezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai eszközökkel felszerelve)
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harmadik tisztítási fokozat: szerepe és helye a technológiai folyamatban, eljárásai,
műveletei, műtárgyai, berendezései
Biológiai nitrogéneltávolítás: nitrifikáció, denitrifikáció, anoxikus körülmények
Biológiai foszforeltávolítás: főáramú technológia és mellékáramú technológia
Kémiai foszforeltávolítás: kicsapatás alumíniumsókkal, vas-sókkal, mésszel
Előkicsapatás, szimultán kicsapatás és utókicsapatás
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.4/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
A kémiai tisztítás technológiájának feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fertőtlenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
A harmadik tisztítási fokozat műtárgyait, berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Havária esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fertőtlenítés
B típus Vegyszeres intenzifikálás
B típus Ipari szennyvizek tisztításának speciális módszerei
B típus Műtárgyak karbantartása
B típus Folyamatirányítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szennyvíztechnológiai berendezések használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
Technológiai rajz értelmezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai eszközökkel felszerelve)
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kémiai tisztítás szerepe és helye a technológiai folyamatban, eljárásai, műveletei,
műtárgyai, berendezései
Fertőtlenítés klórral: vákuumos klórgáz-adagoló, behatási idő, kontakt medence,
klórszükséglet
Biztonságtechnikai előírások
Üzemeltetési feladatok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.5/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
Az iszapkezelés technológiájának feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Iszapsűrítőt üzemeltet, ellenőriz
Rothasztó berendezést üzemeltet, ellenőriz
Iszap-víztelenítést végez, ellenőriz
Komposztálást végez, ellenőriz
Kazánok, hőcserélők, gázmotorok működését ellenőrzi
Biogáz hasznosítást végez, ellenőriz
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sűrítő és víztelenítő berendezések
B típus Rothasztók üzemeltetése
B típus Komposztálás
B típus Biogáz hasznosító berendezések
B típus Műtárgyak karbantartása
B típus Folyamatirányítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szennyvíztechnológiai berendezések használata
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
Technológiai rajz értelmezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
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A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai eszközökkel felszerelve)
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az iszapkezelés szerepe és helye a technológiai folyamatban, eljárásai, műveletei,
műtárgyai, berendezései
Az anaerob biológiai folyamatok: hidrolízis, savtermelés két szakasza, metántermelés
szakasza
Az anaerob rendszerek üzemelési előnyei, hátrányai
Rothasztók: keverés, hőmérsékleti viszonyok, recirkuláció, fázisszétválasztás
Beindítás és üzemeltetés: oltóiszap, iszapbetáplálás, iszapvíz csapolás, fűtés, pH
szabályozása
Gáztartály
Gyakoribb üzemelési problémák, ezek okai és a kiküszöbölésük módjai
Az iszap víztartalmának csökkentése: sűrítés, víztelenítés
Gravitációs iszapsűrítők, vákuum dobszűrők, szűrőprések, centrifugák, iszapszikkasztó
ágyak
Gyakoribb üzemelési problémák, ezek okai és a kiküszöbölésük módjai
Komposztálás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.6/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
Szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Szennyvízrácsot üzemeltet, ellenőriz
Ülepítőt, homokfogót üzemeltet, ellenőriz
Eleveniszapos rendszert üzemeltet, ellenőriz
Csepegtetőtestes rendszert üzemeltet, ellenőriz
A harmadik tisztítási fokozat műtárgyait, berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
Fertőtlenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ülepítők üzemeltetése
B típus Homokfogók üzemeltetése
B típus Rácsok üzemeltetése
B típus Szűrők üzemeltetése
B típus Felúsztató és flotáló berendezések üzemeltetése
B típus Eleveniszapos rendszerek üzemeltetése
B típus Csepegtetőtestek üzemeltetése
B típus Fertőtlenítés
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szennyvíztechnológiai berendezések használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Technológiai próbák végzése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szennyvíztisztító telep
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Képzési idő:
63 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félüzemi és/vagy üzemi körülmények között szennyvíztisztítási technológia üzemeltetési
feladatainak gyakorlása, végzése
Az előtisztítás (fizikai tisztítás) berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetése, az üzemelési
paraméterek figyelése és dokumentálása
A biológiai tisztítás (szervesanyag lebontás) berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetése,
az üzemelési paraméterek figyelése és dokumentálása
A nitrogén- és foszfor-eltávolítás berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetése, az
üzemelési paraméterek figyelése és dokumentálása
A kémiai szennyvíztisztítás berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetése, az üzemelési
paraméterek figyelése és dokumentálása
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.7/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
Iszapkezelési technológiák üzemeltetésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Iszapsűrítőt üzemeltet, ellenőriz
Rothasztó berendezést üzemeltet, ellenőriz
Iszap-víztelenítést végez, ellenőriz
Komposztálást végez, ellenőriz
Biogáz hasznosítást végez, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Folyamatirányítás
B típus Méréstechnika a technológiában
B típus Sűrítő és víztelenítő berendezések
B típus Komposztálás
B típus Biogáz hasznosító berendezések
B típus Rothasztók üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szennyvíztechnológiai berendezések használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Technológiai próbák végzése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szennyvíztisztító telep
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félüzemi és/vagy üzemi körülmények között iszapkezelési technológia üzemeltetési
feladatainak gyakorlása, végzése
Az iszapsűrítés berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetése, az üzemelési paraméterek
figyelése és dokumentálása
Az iszaprothasztás berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetése, az üzemelési
paraméterek figyelése és dokumentálása
Az iszap-víztelenítés berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetése, az üzemelési
paraméterek figyelése és dokumentálása
A komposztáló telep üzemeltetése, az üzemelési paraméterek figyelése és dokumentálása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

270/2.0/1225-06

Csatornaművek
üzemellenőrzési,
karbantartási és
műszaki
dokumentációs
feladatai

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

270/2.1/1225-06
270/2.2/1225-06
270/2.3/1225-06
270/2.4/1225-06
270/2.5/1225-06
270/2.6/1225-06
270/2.7/1225-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.1/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
Tisztítótelepi üzemellenőrzési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Telephelyi szemlét tart
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Mintavételi tervet készít
Elvégzi, elvégezteti a méréseket
Közreműködik a rendkívüli mintavételezésekben
Gyűjti, elemzi a vizsgálati eredményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Folyamatirányítás
B típus Méréstechnika a technológiában
B típus Adatfeldolgozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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64
65
54
54
0
0
0

0
0
0
0
54
54
60

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0 405
0
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Technológiai minták elemzése 25%
Technológiai próbák végzése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Analitika szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai eszközökkel felszerelve)
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szennyvizek jellemzői: fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai jellemzők
A vízminőség szabályozása: a befogadó terhelhetősége, szükséges és optimális tisztítási
hatásfok
A folyamatirányítási rendszer folyamatos üzemellenőrzési információi
Mintavételek: vízfolyásból, talajvízből, csatornából, a nyers és tisztított szennyvízből, a
technológiai berendezésekből
Laboratóriumi vizsgálatok: KOI, BOI, TOC, nitrogénformák, összes foszfor, oldott
oxigén, oldott szerves és nem szerves anyag, lebegő anyag, szárazanyag- és víztartalom,
rothadó képesség, iszapindex
Üzemelési problémák a tisztítótelepeken: okok, megszüntetési lehetőségek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.2/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
Csatornahálózatok üzemelési és üzemellenőrzési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gravitációs rendszert üzemeltet, ellenőriz
Nyomás alatti rendszert üzemeltet, ellenőriz
Vákuumos rendszert üzemeltet, ellenőriz
Új rákötést épít, építtet ki
Telepi és hálózati átemelőket működtet, ellenőriz
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Folyamatirányítás
B típus Adatfeldolgozás
B típus Műtárgyak karbantartása
B típus Hálózatok karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Víziközmű-rajzok értelmezése 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Technológiai próbák végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Vízgépészeti szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai eszközökkel felszerelve)
Képzési idő:
65 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csatornarendszerek osztályozása: a hálózat rendszere, helyszínrajzi elhelyezkedés,
mélységi elhelyezés, a vízszállítás módja, a csatornaszelvény kialakítása
Csatornahasználati szabályok
Gravitációs csatornahálózatok: átemelők, biztonsági műtárgyak, zsilipaknák, egyéb
hálózati műtárgyak
Vákuumos rendszerek: működési elv, felépítés, telken, épületen belüli csatornák,
csatlakozó egység, hálózat, vákuumközpont
R
d alatti
ál rendszerek:
k
hí helyszínrajzi
i
f kialakítás,
k
i
Nyomás
műszaki ifelépítés,
a szennyvízátemelés
módja és a nyomás nagysága, szennyvízfajták a hálózatban
Alapvető üzemeltetési módok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.3/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
Csatornaművek karbantartási feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A csatornahálózat karbantartási munkáit végzi, irányítja
A tisztítótelep karbantartási munkáit végzi, irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálózatok karbantartása
B típus Műtárgyak karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Víziközmű-rajzok értelmezése 25%
Technológiai berendezések, műtárgyak rajzainak értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai eszközökkel felszerelve)
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csatornák tisztítása: hagyományos, öblítéses, gépi, bioenzimek alkalmazása
A csatornák javítása: a rongálódások jellemzői, a meghibásodások okai, az alkalmazandó
javítási rendszer kiválasztásának szempontjai
Hagyományos (kitakarásos) javítása, a javítási munka főbb fázisai
Kitakarás nélküli javítás, felújítás: teljes csatornaszakaszon, pontszerűen
Feltöltéses, béléscsövezéses eljárások
A tisztítótelep karbantartási munkái: épületek, építmények, technológiai és gépészeti
berendezések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.4/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációs feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Gyűjti, elemzi a vizsgálati eredményeket
Feldolgozza az energetikai és üzemviteli adatokat
Technológiai naplót vezet
Adatszolgáltatást végez
Közműnyilvántartást vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Folyamatirányítás
B típus Méréstechnika a technológiában
B típus Műszaki dokumentációk kezelése
B típus Adatfeldolgozás
B típus Naplózás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szolgáltatási napló vezetése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Számítástechnika szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai eszközökkel felszerelve)
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemi (technológiai) napló vezetésének szabályai
A technológiától független rögzítendő adatok
Technológiai (műtárgy, berendezés) függő adatok
Adatszolgáltatási, jelentési feladatok
A folyamatirányítási rendszer üzemellenőrzési információinak automatikus vagy
hagyományos naplózása
Közcsatornák nyilvántartása: a hálózat felmérése, hagyományos nyilvántartások és
térképek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.5/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
A karbantartás gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A csatornahálózat karbantartási munkáit végzi, irányítja
A tisztítótelep karbantartási munkáit végzi, irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálózatok karbantartása
B típus Műtárgyak karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Víziközmű-rajzok értelmezése 25%
Technológiai berendezések, műtárgyak rajzainak értelmezése 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Csatornamű vállalat
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerelési alapműveletek: kéziszerszámok, célszerszámok, speciális mérő- és ellenőrző
eszközök használata
Gépek, berendezések szétszerelése, hiba-felvételezése, javítás elvégzése, vagy részegység
csere végrehajtása, összeszerelés, üzembe helyezés
Időszakos (tervszerű) karbantartási feladatokban és hibaelhárítási munkákban való
részvétel
Szerelvények, szivattyúk, meghajtó motorok karbantartása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.6/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
A technológia ellenőrzésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Mintavételi tervet készít
Elvégzi, elvégezteti a méréseket
Gyűjti, elemzi a vizsgálati eredményeket
Közreműködik a rendkívüli mintavételezésekben
Adatszolgáltatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika a technológiában
B típus Folyamatirányítás
B típus Adatfeldolgozás
B típus Naplózás
B típus Műszaki dokumentációk kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szennyvíztechnológiai berendezések használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 15%
Technológiai próbák végzése 25%
Technológiai minták elemzése 20%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Szennyvíztisztító telep
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Vízbiológiai és vízanalitikai laboratórium
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavételt végez: vízfolyásból, talajvízből, csatornából, a nyers- és tisztított
szennyvízből, a technológiai berendezésekből
A minták tartósítása, tárolása, előkészítése vizsgálatokhoz
Laboratóriumi vizsgálatokat végez: KOI, BOI, TOC, nitrogénformák, összes foszfor,
oldott oxigén, oldott szerves és nem szerves anyag, lebegő anyag, szárazanyag- és
víztartalom, rothadóképesség, iszapindex
Biológia vízminőségi és bakteriológiai mutatókat határoz meg
A mérési eredmények dokumentálása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.7/1225-06
A tananyagelem megnevezése:
A hálózatüzemeltetés gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Gravitációs rendszert üzemeltet, ellenőriz
Nyomás alatti rendszert üzemeltet, ellenőriz
Vákuumos rendszert üzemeltet, ellenőriz
Új rákötést épít, építtet ki
A csatornahálózat karbantartási munkáit végzi, irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Folyamatirányítás
B típus Hálózatok karbantartása
B típus Műtárgyak karbantartása
84

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
Problémaelemzés, -feltárás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Technológiai próbák végzése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Csatornamű vállalat
Víziközmű tanpálya
Vízgépészeti műhely
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félüzemi és/vagy üzemi körülmények között csatornahálózatok üzemeltetési feladatainak
gyakorlása, végzése
Gravitációs csatornahálózatok: átemelők, biztonsági műtárgyak, zsilipaknák, egyéb
hálózati műtárgyak üzemeltetési munkáiban közreműködik
Csatornavizsgálatok végzésébe vesz részt
Kényszeráramoltatású rendszerek üzemeltetési munkáiban közreműködik
Csatornarákötések előkészítését végzi, a megvalósításban közreműködik
Csatornaszakaszok átadás-átvételében, a minőségi követelmények ellenőrzésében, üzembe
helyezési munkákban vesz részt
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Az 52 853 02 0010 52 02 azonosító számú, Víztechnológus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.1/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi-, szabályozási környezet figyelése, alakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a jogszabályi változásokat
Informálja munkatársait a jogszabályi változásokról
Kapcsolódó EU-s jogszabályokat (keretirányelveket) megismer
Belső utasítások összeállításában közreműködik
Figyeli a szabványok változásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hatalmi ágak és funkcióik
B típus A jogforrások és hierarchiájuk
C típus A jogszabályok és hierarchiájuk
B típus A jogszabályok szerkezete
C típus Érvényesség, hatályosság, közzététel
C típus A vonatkozó EU-s jogszabályok előírásai (Vízkeret irányelv)
C típus A vonatkozó kapcsolódó hazai jogszabályok előírásai (Környezetvédelmi,
természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási törvények)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Utólagos szóbeli beszámoló 15%
A képzési helyszín jellege:
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Számítógép-terem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állam, az államszervezet: felépítés, a hatalmi ágak, a hatalommegosztás elve
A jog és a jogrendszer: jogforrások és jogszabályok, hierarhia, a jogrendszer tagozódása
Az önkormányzatiság: rendszere, feladat- és hatáskörök megosztása
A környezetvédelem és a vízgazdálkodás a jogrendszerben: hazai- és EU-s szabályozás

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.2/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik építési engedély beszerzésében
Közreműködik vízjogi engedély beszerzésében
Közreműködik telephelyi engedély beszerzésében
Tervegyeztetésen, bejáráson vesz részt
Bírságokat számol
Átadás-átvételi eljárásban közreműködik
Részt vesz az üzembehelyezési eljárásban, próbaüzemelésben
Közreműködik a hulladékbevallás elkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az igazgatási eljárás általános előírásai
C típus A szakhatósági eljárások (építésügyi, vízügyi, környezetvédelmi) sajátosságai
C típus A műszaki ellenőri tevékenység szabályai
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
C típus A vonatkozó EU-s szabványok előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Leírás készítése 20%
Engedélyezési tervek rajzi részeinek értelmezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 15%
A képzési helyszín jellege:
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közigazgatási eljárás: általános eljárási szabályok, az ügyirat az adat és kezelésük, a
határozat, a jogorvoslat
A vízügyi- és építésügyi szakhatósági eljárások szabályai:kérelem, engedélyezési terv,
hatósági felügyelet
Az építési műszaki ellenőri tevékenység fő területei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.3/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki koordináció és szakmai kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot tart a hatóságokkal
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, szakmai szervezetekkel
Technológiai továbbképzésen részt vesz, esetenként továbbképzéseket tart
Munkavédelmi oktatást tart
Látogatóknak bemutatót tart
Kapcsolatot tart a lakossággal
Tervegyeztetésen, bejáráson vesz részt
Részt vesz az üzembehelyezési eljárásban, próbaüzemelésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakhatósági eljárások (építésügyi, vízügyi, környezetvédelmi) sajátosságai
C típus Belső rendeletek, utasítások (főbb szabályozási területek és módok)
C típus A Munkavédelmi Szabályzat(ok) előírásai
B típus A Tűzvédelmi Szabályzat(ok) előírásai
C típus Veszélyforrások a szakterületen
C típus A főbb tevékenységek környezeti hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
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3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Folyamatábrák értelmezése 25%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
A képzési helyszín jellege:
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Írásbeli kapcsolattartás, kommunikáció: irodatechnikai eszközök használata, ügyiratok,
levelek összeállítása, prezentációs anyagok készítése, iratok tárolása
Szóbeli kapcsolattartás, kommunikáció: tárgyalás- és előadás technika
A műszaki koordináció szabályozott formáira vonatkozó előírások: helyszíni szemle,
szakhatósági hozzájárulás, engedélyezési eljárás, átadás-átvételi eljárás, próbaüzem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.1/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelmi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a biztonságos munkavégzés feltételeiről
Ellenőrzi a munkavédelmi előírások betartását
Gondoskodik az egyéni védőeszközök meglétéről
Munkavédelmi oktatást tart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaegészségügyi előírások
C típus Eljárás baleset esetén
C típus Veszélyforrások a szakterületen
B típus Munkahelyi vezető munkavédelmi feladatai
B típus Tűzveszélyességi fokozatok
B típus Jellegzetes tűztípusok oktatásának szabályai
B típus A Tűzvédelmi Szabályzat(ok) előírásai
C típus A Munkavédelmi Szabályzat(ok) előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
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Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
A képzési helyszín jellege:
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelmi, munkabiztonsági, tűzvédelmi, foglalkozás-egészségügyi alapfogalmak
A biztonságtechnika jogi szabályozása
A biztonságos munkavégzés követelményei
A munkáltatók és munkavállalók kötelességei és jogai
A munkakörülmények környezeti elemei, a munkabalesetek kivizsgálása
Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak, megbetegedések
Elsősegély nyújtása
Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatok előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.2/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkahelyi környezet védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technológiai továbbképzésen részt vesz, esetenként továbbképzéseket tart
Szelektíven gyűjti, gyűjteti a hulladékot
Gondoskodik a veszélyes hulladék megfelelő gyűjtéséről, átadásáról
Közreműködik a hulladékbevallás elkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A főbb tevékenységek környezeti hatásai
C típus A negatív környezeti hatások csökkentésének lehetőségei
C típus Az anyagok veszélyességi osztályokba sorolása
C típus Munkahelyi hulladékok gyűjtésének, tárolásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Anyagminták azonosítása 20%
Formanyomtatványok kitöltése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Vízgazdálkodás szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkatevékenység környezeti hatásai
A környezetterhelés csökkentésének technológiai és munkaszervezési lehetőségei
Az anyagok veszélyességi osztályokba sorolása
Hulladékszegény technológiák jelentősége
A szelektív hulladékgyűjtés és a hasznosítás lehetőségei
A hulladék nyilvántartással, bevallással kapcsolatos tevékenységek
Prezentációs anyagok összeállítása technológiai jellegű belső képzésekhez, munkahely
bemutatásokhoz
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

270/3.0/1223-06

Mérési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

270/3.1/1223-06
270/3.2/1223-06
270/3.3/1223-06
270/3.4/1223-06
270/3.5/1223-06
270/3.6/1223-06
270/3.7/1223-06
270/3.8/1223-06

0
0
0
0
50
22
22
50

72
36
72
36
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.1/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetes vizek, ivóvíz és szennyvíz ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terepi gyorsméréseket (teszteket) végez
Egyszerű (rutin) kémiai laborvizsgálatokat hajt végre
Biológiai vízminősítést végez
Integrált vízminősítésben közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terepi gyorsmérések (tesztek) technológiája
B típus Mintavételezési és kezelési technológiák
B típus Minőségi és mennyiségi elemzés módszerei
B típus Víz és szennyvíz minőségi mutatóinak szabványos meghatározási módjai
B típus Bioindikáció
B típus Vízminősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Terepi gyorsvizsgálatok (tesztek) eszközeinek használata
4. szint Labortechnikai eszközök (kémiai és biológiai laborfelszerelések) használata
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
360
0
0
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Vízminőség vizsgáló (hidrobiológiai, vízkémiai) laboratórium (iskolai)
Vízminőség vizsgáló (hidrobiológiai, vízkémiai) laboratórium (hatósági/üzemi)
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízminőségi vizsgálatok: pH-érték meghatározása, fajlagos elektromos vezetőképesség
mérése, lúgosság meghatározása sav-bázis titrálással, karbonátkeménység számítása,
kalcium és magnézium ion-tartalom meghatározása komplexometriásan
Kloridion-tartalom meghatározás argontometriásan, ammónium-tartalom meghatározás
fotometriásan, szulfátion tartalom meghatározás csapadékos titrálással, vas(II) iontartalom meghatározása kolorimetriás titrálással és/vagy fotometriásan
Kémiai oxigénigény meghatározása permanganometriásan, oldott oxigén-tartalom
meghatározása jodometriásan, biológiai oxigén igény meghatározása
Biológiai vízminősítés, bioindikáció és terepi tájékozódó jellegű gyors (teszt) vizsgálatok
végzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.2/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológiai és hidraulikai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető hidrometeorológiai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez és értékel
Alapvető áramlástechnikai jellemzőket mér és számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidrometeorológiai mérések
B típus Vízrajzi mérések
B típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
C típus A mért paraméterekből további jellemzők számítása
B típus Rajzolás, szerkesztés
B típus Hidrológiai számítások
B típus Hidraulikai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL CAD
3. szint Meteorológiai mérőállomás műszereinek használata
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Hidrometriai eszközök használata
4. szint Elemi számolási készség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 35%
Terepi mérési gyakorlat 25%
A képzési helyszín jellege:
Hidrológai és hidraulikai mérőpálya
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérési módszerek elvének megismerése
A műszerek, eszközök biztonságos kezelése
Hidrológiai mérések: hidrometeorológiai észlelések, beszivárgási- és lefolyásvizsgálatok,
vízállás észlelése, térfogatáram (vízhozam) mérése
Hidraulikai mérések: áramlási veszteségek mérése, helyi veszteségtényező és csősúrlódási
tényező meghatározása
Mérési jegyzőkönyv vezetése, adatfeldolgozás számítástechnikai eszközhasználattal
Hidraulikai, hidrológiai számítási feladatok: mértékadó vízhozamok meghatározása,
gravitációs csatornák és nyomócsövek ellenőrzése, méretezése (hagyományosan,
segédletekkel, számítógéppel segítve)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.3/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Földmérési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Geodéziai méréseket végez és értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyenesek kitűzése és hosszmérések
C típus Derékszögű koordinátamérés
B típus Szintezés
C típus Földhivatali nyilvántartási rendszer
B típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térérzékelés
3. szint Tájékozódás
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Elemi számolási készség
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3. szint ECDL CAD
3. szint Geodéziai műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Terepi mérési gyakorlat elvégzése 45%
Hossz-és keresztszelvények, helyszínrajzok készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai mérőpálya
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízszintes abszolút és relatív értelmű helymeghatározási módok
Egyenesek kitűzése és távolságmérés
Derékszögű koordinátamérés
Vízszintes értelmű kitűzési munkák (vonalas létesítmények és kisműtárgyak)
Szögmérés
Poláris koordinátamérés
Magassági abszolút és relatív értelmű helymeghatározási módok
Szintezési munkák: vonalszintezés, területszintezés, keresztszelvény-felvétel
Hibaszámítás
Magassági értelmű kitűzési munkák
A földhivatalok feladatai
A nyilvántartási rendszer
Adatszolgáltatás és dokumentum-szolgáltatás
A mérési eredmények feldolgozása
Helyszínrajzok, hossz-és keresztszelvények szerkesztése
Állapotrögzítő tervek készítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.4/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos és gépészeti alapmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető villamos jellemzőket mér és számol
Alapvető áramlástechnikai jellemzőket mér és számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapvető villamos jellemzők mérésének biztonságos eljárásai
C típus A mért paraméterekből további jellemzők számítása
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B típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
B típus Hidraulikai számítások
B típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint ECDL CAD
3. szint Áramlástechnikai gépek (szivattyúk, kompresszorok meghajtómotorral) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kapcsolási rajz készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Vízgépészeti tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos jellemzők mérése: feszültség, áramerősség, ellenállás, teljesítmény
Villamos jellemzők számítása: fogyasztás, hatásfok, teljesítménytényező
Áramlástechnikai jellemzők mérése: térfogat, idő, nyomás, átmérő
Áramlástechnikai jellemzők számítása: sebesség, vízhozam, szállítómagasság, teljesítmény
hatásfok
Szerkesztési feladatok: szivattyúk jelleggörbéi és hatásfokgörbéi
Csőkarakterisztikai görbe
Optimális munkapont szerkesztése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.5/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Analitikai kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a szabványok változásait
Terepi gyorsméréseket (teszteket) végez
Egyszerű (rutin) kémiai laborvizsgálatokat hajt végre
Integrált vízminősítésben közreműködik
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
C típus A vonatkozó EU-s szabványok előírásai
C típus Terepi gyorsmérések (tesztek) technológiája
B típus Mintavételezési és kezelési technológiák
B típus Minőségi és mennyiségi elemzés módszerei
B típus Víz és szennyvíz minőségi mutatóinak szabványos meghatározási módjai
B típus Vízminősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Technológiai minták elemzése 20%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések elvégzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Analitika szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minta fogalma, fajtái
A mintavétel: egyszeri, sorozat, periodikus, automatikus
A minták tartósítása és előkészítése kémiai vizsgálatokhoz
Kémiai elemző módszerek: az eljárások alapelve, a mérések, vizsgálatok végrehajtásának
gyakorlati lépései, az elemzés eredményeinek számítása, a hiba, a pontosság és precizitás
(szabatosság) értelmezése
Tömeg szerinti elemzés (gravimetria)
A térfogatos elemzés (titrimetria): az eljárások osztályozása, a vízvizsgálatoknál
alkalmazható módszerek
Elektrokémiai mérések: potenciometriás pH-mérés, konduktometria
Az optikai abszorciós színképelemzés módszerei: kolorimetriás titrálás, fotometria
Minőségi követelmények, a vízminőség értelmezése: szabványok előírásai, határértékek,
osztályba sorolás, integrált minőségi követelményrendszer
Terepi gyorsmérések (tesztek): pontosság, alkalmazási mód és feltételek
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.6/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrobiológiai kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a szabványok változásait
Biológiai vízminősítést végez
Integrált vízminősítésben közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
C típus A vonatkozó EU-s szabványok előírásai
B típus Mintavételezési és kezelési technológiák
B típus Víz és szennyvíz minőségi mutatóinak szabványos meghatározási módjai
B típus Bioindikáció
B típus Vízminősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Technológiai minták elemzése 20%
Biológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 20%
A képzési helyszín jellege:
(Hidro)biológia szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vizek biológiai vizsgálata: a vízminőség megállapítása, a módszerek alkalmazhatósága,
hidrobiológiai alapfelszerelés, mintavételi jegyzőkönyv
Rendszertani alapok
A szeszton és a benton vizsgálata
Szaprobitás: a szaprobiológiai indikátorfajok, elemzés PANTLE és BUCK eljárásával
Toxicitás: csíranövény-, daphnia-, guppi-teszt
Halobitás és trofitás
99

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.7/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológiai kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolódó EU-s jogszabályokat (keretirányelveket) megismer
Figyeli a szabványok változásait
Alapvető hidrometeorológiai méréseket végez
Vízrajzi méréseket végez és értékel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vonatkozó EU-s jogszabályok előírásai (Vízkeret irányelv)
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus Hidrometeorológiai mérések
B típus Vízrajzi mérések
B típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
B típus Hidrológiai számítások
B típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hossz-és keresztszelvények, helyszínrajzok készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Vízgazdálkodás szaktanterem (CAD munkaállomásokkal felszerelve)
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidrológiai alapok
A víz természetes körforgása, a körfolyamat elemei és mérési módjuk
A párolgás és a levegő nedvességtartalma, mérésük
A csapadék keletkezése, mérése
A beszivárgás, a lefolyás és mérése
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A vízháztartási egyenlet
A vízkészlet és változásai egy vízgyűjtőn
A statikus és a dinamikus vízkészlet
A csapadékos és aszályos év, az ariditás
Felszíni vizek hidrológiája
A vízrendszerek völgyeinek és vízfolyások medrének kialakulása
A medrek helyszínrajzi vizsgálata: a sebesség helyszínrajzi eloszlása, a középvonal és a
sodorvonal, a szakaszjelleg és a hordalékszállítás
A medrek keresztszelvényei
Összefüggés a helyszínrajz és a keresztszelvény között: a mélység alakulása, a gázlók
Az állóvizek fajtái, jellegzetességeik
Vízhozammérés: esetenkénti és közvetett mérés, a jegyzőkönyv és számítása, a
mérőműtárgyakkal való mérés
A Víz Keretirányelv fogalomrendszere, hidrológiai vonatkozásai
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.8/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulikai kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki/technológiai számításokat végez
Alapvető áramlástechnikai jellemzőket mér és számol
Figyeli a szabványok változásait
Kapcsolódó EU-s jogszabályokat (keretirányelveket) megismer
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vonatkozó EU-s jogszabályok előírásai (Vízkeret irányelv)
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus Áramlástechnikai jellemzők mérése
B típus Hidraulikai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
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A képzési helyszín jellege:
Vízgazdálkodás szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikai alapok
A gyakrabban előforduló mennyiségek és mértékegységek
A folyadékok elemi tulajdonságai: sűrűség, fajlagos térfogat, rugalmasság, viszkozitás,
felületi feszültség, kapillaritás
Hidrosztatika
A hidrosztatika alapegyenlete és alkalmazása: a statikus nyomás keletkezése, a nehézségi
erő hatása, a közlekedő edények
A víznyomás következtében keletkező erők: a víznyomásábrák, a felhajtóerő
Az úszás és a lebegés
Hidrodinamika
A folyadékmozgások osztályozása
A szabadfelszínű vízmozgás vizsgálata: a Chezy-képlet és alkalmazása
A nyomás alatti vízmozgás vizsgálata: a Bernoulli-egyenlet és alkalmazása
csővezetékeknél, a helyi- és hosszmenti veszteségek számítása
A műtárgy-hidraulika elemei: kifolyás edényből, zsiliptábla alatti átfolyás, műtárgyak
okozta duzzasztás
Kúthidraulikai alapok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

270/4.0/1223-06

Létesítési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

270/4.1/1223-06
270/4.2/1223-06
270/4.3/1223-06
270/4.4/1223-06
270/4.5/1223-06
270/4.6/1223-06

36
36
36
36
0
0

0
0
0
0
36
72

0
0
0
252
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.1/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Résztervezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Műszaki/technológiai számításokat végez
Technológiai folyamatábrát szerkeszt
Tervegyeztetésen, bejáráson vesz részt
Közreműködik építési engedély beszerzésében
Közreműködik vízjogi engedély beszerzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vonatkozó EU-s szabványok előírásai
C típus A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B típus Hidrológiai számítások
B típus Hidraulikai számítások
B típus Technológiai számítások
B típus Költségszámítások
B típus Építőanyagok
B típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Építési rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 20%
Víziközmű tervrészek készítése 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Vízgazdálkodás szaktanterem (CAD munkaállomásokkal felszerelve)
Számítógép-terem (CAD munkaállomásokkal felszerelve)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidrológiai-hidraulikai feladatok: adatsorok elemzése, hidraulikai terhelés meghatározása,
gravitációs csatornák és nyomócső hálózatok (kör és elágazó) ellenőrzése, méretezése
Vezetékhálózatok terveinek rajzi részei: helyszínrajz, hossz-szelvény,
(minta)keresztszelvények, csomóponti részletrajzok
Vízépítési kisműtárgyak terveinek rajzrészei: nézetek, metszetek, csomóponti
részletrajzok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.2/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Építéselőkészítő feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építésszervezési terveket készít
Árajánlatot állít össze
Anyagigényt állít össze
Műszaki/technológiai számításokat végez
Közreműködik telephelyi engedély beszerzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A főbb tevékenységek környezeti hatásai
C típus A negatív környezeti hatások csökkentésének lehetőségei
B típus Elrendezési tervek
B típus Ütemtervek
B típus Anyaggazdálkodás
B típus Költségszámítások
B típus Rajzolás, szerkesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Jogszabály- és szabványgyűjtemények (CD-jogtár), normagyűjtemények használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Organizációs tervrészek készítése 35%
Építési rajzok értelmezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési szaktanterem (számítógépekkel felszerelve)
Számítógép-terem (építőipari programokkal ellátva)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közbeszerzési eljárás főbb szabályai: tender, ajánlattétel, értékelés, szerződéskötés
Mennyiségszámítás, költségvetési tételkiírás, anyagköltség- és díjszámítás,
egységárképzés, költségvetés
Ütemtervek: hálós, vonalas, munkamenet-terv, munkaerő szükségleti ütemterv, anyag- és
gépszükségleti ütemterv, pénzfelhasználási ütemterv
Elrendezési tervek: építési telephely elrendezési terve, vonalas létesítmény
munkaterületének elrendezése
Az építési munka környezeti hatásai
Az építési hulladék tervlap
Munkaterület átadás-átvétel, építési napló, a felelős műszaki vezető feladatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.3/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Építéskivitelezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkautasítást készít
Munkaidő beosztást készít
Anyagigényt állít össze
Beszerzi, beszerezteti az anyagokat, eszközöket
Gondoskodik az eszközök karbantartásáról
Gondoskodik a biztonságos munkavégzés feltételeiről
Geodéziai méréseket végez és értékel
Átadás-átvételi eljárásban közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Építőanyagok
B típus Betontechnológia
B típus Vezetéképítés technológiája
B típus Földmunkák technológiája
C típus Egyenesek kitűzése és hosszmérések
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C típus Derékszögű koordinátamérés
B típus Szintezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térérzékelés
3. szint Tájékozódás
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Építési rajzok értelmezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Műveletek gyakorlása 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési szaktanterem (számítógépekkel felszerelve)
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földműépítés technológiája: töltés-, bevágás- és tereprendezés jellegű földművek
A föld mint építőanyag
Kitűzési munkák
Technológiai lépések
A szükséges gépek, berendezések
Minőségbiztosítás
Beton- és vasbeton kisműtárgyak építése: a beton összetevői, adott minőségű
betonkeverék tervezése, a friss- és a szilárd beton vizsgálata
Kitűzési munkák
Technológiai lépések
A szükséges gépek, berendezések
Minőségbiztosítás
A csővezeték építés technológiája: csőfajták, csőkötések, idomok és szerelvények
Kitűzési munkák
Technológiai lépések
A szükséges gépek, berendezések
Minőségbiztosítás
A műszaki átadás-átvételi eljárás
Átadási (megvalósulási) tervdokumentáció
Hiánypótlás, garanciális felelősség, végszámla
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.4/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyi gazdálkodási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a jogszabályi változásokat
Belső utasítások összeállításában közreműködik
Árajánlatot állít össze
Anyagigényt állít össze
Munkaidő beosztást készít
Munkautasítást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaerő-gazdálkodás
C típus Bérgazdálkodás
B típus Anyaggazdálkodás
B típus Költségszámítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Építési rajzok értelmezése 25%
Műveletek gyakorlása 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési szaktanterem (számítógépekkel felszerelve)
Számítógép- terem (építőipari programokkal ellátva)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyaggazdálkodás: a készletek csoportosítása, nyilvántartása
Anyag- és készletnormák, az optimális készletszint
Tárolás, raktározás
Az anyagfelhasználás és dokumentálása
Az anyagigényesség
Anyagszükséglet meghatározása műszaki tervekből
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Munkaerő- és bérgazdálkodás: célja, szerepe a gazdálkodás rendszerében
A létszám csoportosítása, nyilvántartása
A munkanormák
A termelékenység
Munkaidő és teljesítmény mérése, nyilvántartása
A munkabér funkciói, szerkezete
A különféle bérformák
Költséggazdálkodás: a költségek csoportosítása különféle szempontok szerint
A költségkalkuláció célja, fajtái, módszerei
Vállalkozási ismeretek: a vállalkozási formák és sajátosságaik
Adózási- és számviteli alapismeretek
Az üzleti terv készítésének menete
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.5/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Kivitelezési és építőanyag vizsgálati gyakorlati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Anyagigényt állít össze
Munkautasítást készít
Geodéziai méréseket végez és értékel
Gondoskodik a biztonságos munkavégzés feltételeiről
Ellenőrzi a munkavédelmi előírások betartását
Részt vesz az üzembehelyezési eljárásban, próbaüzemelésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetéképítés technológiája
B típus Földmunkák technológiája
B típus Betontechnológia
C típus Veszélyforrások a szakterületen
B típus Építőanyagok
B típus Szintezés
B típus Minőségi és mennyiségi elemzés módszerei
C típus A műszaki ellenőri tevékenység szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Geodéziai műszerek használata
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Építési rajzok értelmezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Építési munkahely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vezetéképítési gyakorlatok: gravitációs- és nyomócső szakaszok kiépítése csomópontok
kialakításával, házi be- és rákötésekkel
Nyomás- és vízzárósági próbák végrehajtása
Munkaárok dúcolat készítése
Beton- és vasbeton munkák technológiai lépéseinek gyakorlása: zsaluzat és vasszerelés
készítése, adott minőségű és mennyiségű beton megkeverése és bedolgozása
Építőanyag- vizsgálatok: homokos kavics minősítése, cement kötésidő vizsgálat, friss- és
megszilárdult betonvizsgálatok, talajminta vétele és vizsgálata
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.6/1223-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéppel segített gyakorlati tervezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Árajánlatot állít össze
Építésszervezési terveket készít
Technológiai folyamatábrát szerkeszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rajzolás, szerkesztés
B típus Költségszámítások
B típus Elrendezési tervek
B típus Ütemtervek
B típus Vezetéképítés technológiája
B típus Földmunkák technológiája
B típus Betontechnológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
3. szint Építési rajz készítése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Csővezetékek, csőszerelvények jelképeinek értelmezése
3. szint Térérzékelés
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építési rajzok készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési szaktanterem (számítógépekkel felszerelve)
Számítógép-terem (építőipari programokkal ellátva)
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki ábrázolás alapjai: nézet, metszet, szelvény, jelképi ábrázolás
A (víz)építési rajzok sajátosságai
AutoCAD program alkalmazásával (víz)építési rajzrészek készítése
Költségvetés készítése számítógépes program segítségével
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

270/1.0/1224-06

Gépészeti feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

270/1.1/1224-06
270/1.2/1224-06
270/1.3/1224-06
270/1.4/1224-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.1/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Hálózati munkák gépészeti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálózat-fenntartási, karbantartási munkákat végez
Hálózatüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Földmunkagépek
C típus Szállítóeszközök
C típus Emelőgépek (daruk, targoncák)
C típus Burkolatbontás gépei
C típus Szippantó és mosató járművek
C típus Gépszerkezettan
C típus Motortan
C típus Hajtási módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Gépészeti rajz értelmezése 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Gépkezelő képzés szaktanterme
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek: kötőgépelemek, a forgómozgás és a forgómozgást közvetítő gépelemek,
mozgást átalakító és szabályozó gépelemek
Belső égésű motorok: szerkezeti felépítés, vezérlés, működés, üzemanyag-ellátás, villamo
berendezések, hűtő- és kenési rendszer
Munkagépek: földmunkák gépei, emelés-szállítás gépei, burkolatbontás gépei, mosató- és
szippantó járművek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.2/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramlástechnikai gépészeti feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hálózatüzemeltetési feladatokat végez
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Hálózat-fenntartási, karbantartási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Légtechnikai berendezések (kompresszorok, fúvók) működési elve
C típus Szivattyúk működési elve
C típus A szivattyúkat hajtó motorok működési elve
C típus A szivattyúk kiválasztásának elve
C típus A szivattyúk szerkezeti részei
C típus Áramlástechnikai mérőberendezések
C típus A csövek anyaga, kötései
C típus Csőszerelvények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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Gépészeti rajz értelmezése 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Vízgépészeti szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kompresszorok és fúvók fajtái, működési elvük
Szivattyúk csoportosítása: körforgó, dugattyús és egyéb
A szivattyúk szerkezeti részei
Szívó- és nyomóoldali szerelvények, mérőberendezések
Szivattyúk hajtás módjai
A szivattyúk elhelyezése, beépítésük módjai
A szivattyúk kiválasztásának elvei, módszerei
Szivattyúkatalógusok és használati módjuk
Csővezetékek, idomok és szerelvények: anyag, kötési mód, nyomásfokozat
Csővezetéki csomópontok kialakítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.3/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai gépészeti feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Ipari víz- és szennyvízkezelő berendezéseket üzemeltet
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Gépkönyveket tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai eljárások gépészeti berendezései
C típus Kémiai eljárások gépészeti berendezései
C típus Biológiai eljárások gépészeti berendezései
C típus Nyomásfokozók berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása
C típus Fúvó gépház üzemeltetése és karbantartása
C típus Átemelők üzemeltetése és karbantartása
C típus Kazánok, hőcserélők, gázmotorok üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Gépészeti rajz értelmezése 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Vízgépészeti szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fizikai eljárások berendezéseinek, műtárgyainak gépészeti részei: rácsok, szűrők,
ülepítők, felúsztató berendezések
Kémiai eljárások berendezéseinek, műtárgyainak gépészeti részei: derítők, ioncserélők,
fertőtlenítők, vegyszeradagolók
Biológiai eljárások berendezéseinek, műtárgyainak gépészeti részei: levegőztető
berendezések, vízadagolók és elosztók
Technológiai kiegészítő/kiszolgáló berendezések, műtárgyak gépészeti részei: átemelők,
nyomásfokozók, kazánházak, gázmotorok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.4/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízgépészeti gyakorlati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres méréseket végez
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Hálózat-fenntartási, karbantartási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Áramlástechnikai mérőberendezések
C típus Nyomásfokozók berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása
C típus Átemelők üzemeltetése és karbantartása
C típus A szivattyúk szerkezeti részei
C típus A szivattyúk kiválasztásának elve
C típus A csövek anyaga, kötései
C típus Csőszerelvények
C típus Fizikai eljárások gépészeti berendezései
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kéziszerszámok (hagyományos és elektromos) használata
3. szint Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
4. szint Csővezetékek, szerelvények, idomok használata
3. szint Számítógépes folyamatirányítás érzékelő műszerei és beavatkozó egységeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Technológiai próbák végzése 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Csatornamű vállalat
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Gépész tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémipari technológiák alapjai: munkadarab előrajzolása, kézi hidegalakítás és forgácsolás,
gépipari kötési módok
Szerelési alapműveletek: egyszerű kéziszerszámok, célszerszámok, speciális mérő- és
ellenőrző eszközök használata
Egyszerűbb részegységek szétszerelése, hiba elvételezése, alkatrész-javítás vagy csere
végrehajtása, összeszerelés, ellenőrzés
Hálózati szerelvények karbantartása: záró szerelvények, tömítő elemek, kopó alkatrészek,
szelepek, nyomáscsökkentők
Szivattyúüzemi mérések, szivattyú-kiválasztási feladatok
Számítógéppel segített mérés és adatfeldolgozás
Szivattyú-karbantartási feladatok

115

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.1/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Az automatizálás elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik víztakarékos eljárások kidolgozásában
Hálózatüzemeltetési feladatokat végez
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Ipari víz- és szennyvízkezelő berendezéseket üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektrotechnikai alapok
C típus A hidraulikus, pneumatikus és villamos irányítás elve
C típus A jelátalakítók működési elve
C típus A villamos vezérlési módok
C típus A hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C típus Számítógépes folyamatirányítási rendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kapcsolási rajz értelmezése 15%
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Kapcsolási rajz készítése leírásból 20%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 15%
A képzési helyszín jellege:
Automatika szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenáramú hálózatok elemzése
Kirchhoff törvényei
Az irányítástechnika felosztása: vezérlés, szabályozás, mérés
Az automatizálás módjai: mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, villamos
Az automatizálás szintjei: részleges, fél, teljes
Villamos ábrázolási módok: összerajzolt, áramutas, tranzisztorkapus
Az elemek jelképi ábrázolása: hidraulikus, pneumatikus, villamos
Alapkapcsolások elemzése
Jelátalakítás, távadás, távvezérlés módjai
Számítógépes folyamatirányítás
Alkalmazási módok és lehetőségek a víz-és szennyvíztechnológiában
Villamos gépek: egyenáramú generátorok és motorok, váltakozó áramú villamos gépek

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.2/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
A folyamatirányítás gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszeres méréseket végez
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Hálózatüzemeltetési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Áramlástechnikai mérőberendezések
C típus A villamos vezérlési módok
C típus A hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C típus Fizikai jellemzők mérésének és regisztrálásának módjai
C típus Kémiai jellemzők mérésének és regisztrálásának módjai
C típus Számítógépes folyamatirányítási rendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Számítógépes folyamatirányítás érzékelő műszerei és beavatkozó egységeinek használata
3. szint Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
2. szint Kéziszerszámok (hagyományos és elektromos) használata
4. szint Csővezetékek, szerelvények, idomok használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Rajz készítése folyamatirányítási rendszerrészekről 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 15%
Technológiai próbák végzése 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Automatika tanműhely
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Képzési idő:
35 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fizikai jellemzők mérése: vízszint, nyomás, sebesség, hőmérséklet, zavarosság
Kémiai jellemzők mérése: pH, oldott oxigén, vezetőképesség, oldott anyagok
A mért adatok gyűjtése, regisztrálása, távadása
A víz- és szennyvíztechnológiai folyamatok számítógépes irányításának szimulálása
Egyszerű hidraulikus, pneumatikus és villamos vezérlő, szabályozó körök kiépítése
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18. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.1/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai eljárások berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Méretkülönbség elvén alapuló berendezések
C típus Sűrűségkülönbség elvén alapuló berendezések
C típus Adszorpció
C típus Víztartalom-csökkentés módjai
C típus Fordított ozmózis
C típus Levegő (oxigén) bevitel technológiái
C típus Gázeltávolítás technológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
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Leírás készítése 10%
Technológiai rajz értelmezése 15%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fizikai eljárások alapelvei
A sűrűségkülönbség elvén alapuló eljárások: ülepítés, sűrítés, felúsztatás
Az ülepítők méretezésének alapelvei
Az ülepítők főbb típusa, kialakításuk
A sűrítési folyamat elvi alapjai
A sűrítők főbb típusai
A felúsztatás alapelve, berendezései: olaj-, zsír-és benzinfogók
A flotációs eljárások elve: levegőztetéses és elektroflotácó
A méretkülönbség elvén alapuló eljárások
Az eljárások elméleti alapjai: durva szűrés, szűrés szemcsés anyagú szűrőn és
szűrőszöveten
A szűrők osztályozása: szűrőanyag, szűrési sebesség, kialakítás és vízszint szerint
A szűrők méretezésének alapelvei
A szűrők főbb típusainak kialakítása
A szűrők öblítése
Egyéb fizikai eljárások, műveletek
A eljárások, műveletek elméleti alapjai
A főbb berendezéstípusok
Centrifugálás, fordított ozmózis, elektrodialízis, desztilláció, adszorpció, hőkezelésStripping-gázeltávolítás
A legelterjedtebb gázeltávolítási módszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.2/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai és biológiai eljárások berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Részt vesz a technológiai berendezések, műtárgyak fenntartási, karbantartási munkáiban, a
munkák irányításában
Bioindikációt alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus PH szabályozás
C típus Kicsapatás technológiái
C típus Oxidációs technológiák
C típus Derítési technológiák
C típus Ioncsere
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C típus Nedves égetés technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Leírás készítése 10%
Technológiai rajz értelmezése 15%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai eljárások
A kémiai eljárások alapelvei
A derítés fizikai, kémiai alapjai
A kolloid lebegőanyag tulajdonságai
A koagulálás és flokkulálás
A derítőberendezések főbb típusai, kialakításuk
Az ioncserélés elméleti alapjai
Műgyanta alapú ioncserélők
Egyéb ioncserélő anyagok
Az ioncserélő berendezések főbb típusai
Vízlágyítás és sótalanítás ioncserélővel
Az ioncserélő oszlopok regenerálása
Egyéb kémiai eljárások
A kicsapatás mint kémiai eljárás
Meszes karbonátmentesítés
Foszfor eltávolítása
pH szabályozása
Oxidáció: a klóros oxidáció; a töréspont, az ózonos oxidáció
Nedves égetés: az égetőberendezések főbb típusai
Biológiai eljárások
Alapfogalmak és járulékos ismeretek
A mikroorganizmusok életműködése, anyagcseréje, szaporodási és biokémiai
mechanizmusai
Az energianyerés alapvető folyamatai: fermentáció, aerob és anaerob légzés
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Járulékos ismeretek
Oxigéntranszport a biotechnológiai rendszerekben: a légbefúvásos rendszerek, a gépi
levegőztetés módjai
Öntisztuló képesség, természetes tisztítási módok
Aerob és anaerob rendszerek
Lassú homokszűrők
Biológiai nitrát-, vas- és mangáneltávolítás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/3.3/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Tisztítás-technológiai eljárások gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fizikai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Kémiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Biológiai eljárások berendezéseit, műtárgyait működteti, üzemét irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Méretkülönbség elvén alapuló berendezések
C típus Sűrűségkülönbség elvén alapuló berendezések
C típus Levegő (oxigén) bevitel technológiái
C típus Oxidációs technológiák
C típus Kicsapatás technológiái
C típus PH szabályozás
C típus Ioncsere
C típus Derítési technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Műveletek gyakorlása 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Technológiai próbák végzése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Technológiai minták elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szennyvíztisztító telep
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
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Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szűrés folyamatának, a szűrést befolyásoló tényezőknek a vizsgálata szemcsés anyagú
modellszűrőn vagy félüzemi berendezésen
Derítési próba kivitelezése felszíni vízből
Modell vagy félüzemi derítőberendezés üzemeltetése, a derítés folyamatának és
hatásfokának vizsgálata
Ioncserélő anyagok kapacitásának vizsgálata
Ioncserélő berendezés üzemeltetése, üzemének ellenőrzése
Vízlágyítási próba telített meszes vízzel
Eleveniszapos félüzemi vagy modell tisztítóberendezés működésének vizsgálata: a
működés ellenőrzése a jellegzetes bioindikátorok felismerésével, a lebontási hatásfok
megállapítása, az iszapkoncentráció és a levegőztetés hatása az üzemeltetésre
A tanult eljárások, műveletek üzemi körülmények közti tanulmányozása szakmai
vezetéssel
Adott szempontok szerinti elemzés készítése
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19. TANANYAGEGYSÉG

270/4.0/1224-06

Eljárások
berendezéseinek,
műtárgyainak
üzemeltetési
feladatai II.

azonosítója

szk

270/4.1/1224-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/4.1/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipari vízgazdálkodási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ipari vízigényt/szennyvízmennyiséget határoz meg
Ipari víz- és szennyvízkezelő berendezéseket üzemeltet
Közreműködik víztakarékos eljárások kidolgozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fordított ozmózis
C típus Kicsapatás technológiái
C típus Víztartalom-csökkentés módjai
C típus Nyomásfokozók berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása
C típus Kazánok, hőcserélők, gázmotorok üzemeltetése és karbantartása
C típus Ioncsere
C típus Derítési technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
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30

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

30

Tesztfeladat megoldása 10%
Technológiai rajz értelmezése 15%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nagyobb vízigényű iparágak vízigénye
Mennyiségi igények: friss és teljesvízigény, fajlagos mutatók
Minőségi igények: erőművi hűtővizek, kazántápvíz, élelmiszeripar
Az ipari víz szolgáltatásának lehetőségei: üzemi vízmű, ipartelepi vízmű
Az ipari szennyvizek mennyisége és minősége: csoportosítás iparáganként, csoportosítás a
szennyeződés szerint, a technológia és a szennyvízminőség kapcsolata, lakósegyenértékek
A tisztítás szükségessége és mértéke
Elhelyezés, hasznosítás
Üzemi vízgazdálkodási rendszerek és vízhasználati modellek: átfolyó, sorba kapcsolt,
recirkulációs, párhuzamos
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20. TANANYAGEGYSÉG

270/5.0/1224-06

Üzemviteli tervezési
és nyilvántartási
feladatok

azonosítója

szk

270/5.1/1224-06

20

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
35

szk

270/5.2/1224-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/5.1/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezési és dokumentálási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartási tervet készít
Felújítási tervet készít
Selejtezési tervet készít
Hitelesítési, kalibrálási tervet készít
Hulladékgazdálkodási tervet készít
Hatósági engedélyeket nyilvántart
Megvalósulási dokumentációt tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai eljárások gépészeti berendezései
C típus Kémiai eljárások gépészeti berendezései
C típus Biológiai eljárások gépészeti berendezései
C típus Fúvó gépház üzemeltetése és karbantartása
C típus Átemelők üzemeltetése és karbantartása
C típus Áramlástechnikai mérőberendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
C. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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15

0

0

Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Számítógép-terem (CAD-munkaállomásokkal felszerelve)
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemviteli tervek szerepe, tartalmuk és készítésük: hulladékgazdálkodási, hitelesítésikalibrálási, selejtezési, felújítási, karbantartási tervek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/5.2/1224-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyilvántartási és ügyfélszolgálati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszköznyilvántartást vezet
Vegyszernyilvántartást vezet
Mérőeszköz nyilvántartást vezet
Hulladék-nyilvántartást vezet
Bejelentéseket fogad
Intézkedik a bejelentésekkel kapcsolatban
Üzemeltetői nyilatkozatot ad ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépes folyamatirányítási rendszer
C típus Fizikai jellemzők mérésének és regisztrálásának módjai
C típus Kémiai jellemzők mérésének és regisztrálásának módjai
C típus A csövek anyaga, kötései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műszaki rajz értelmezése 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 15%
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A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati vagyon (eszközök) megjelenési formái
A készletek és eszközök nyilvántartásának általános szabályai
A vegyszerek, a mérőeszközök és a hulladékok nyilvántartásának speciális szabályai
Az ügyfélszolgálatok szervezeti felépítése, feladataik, működésük
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21. TANANYAGEGYSÉG

270/1.0/1226-06

Vízműtelepek
üzemeltetési
feladatai

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

270/1.1/1226-06
270/1.2/1226-06
270/1.3/1226-06
270/1.4/1226-06
270/1.5/1226-06

45
99
99
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.1/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízbeszerzési létesítmények üzemeltetési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felszín alatti víz kitermelését végzi, irányítja
Felszíni víz kitermelését végzi, irányítja
A vízkivétel karbantartási munkáit végzi, irányítja
Szivattyúkat (vízkivételi, hálózati stb.) üzemeltet, ellenőriz
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Havária esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felszín alatti víz kitermelő berendezések, műtárgyak üzemeltetése
B típus Felszíni vízkivételek üzemeltetése
B típus Szivattyúk, nyomásfokozók üzemeltetése
B típus Műtárgykarbantartás
B típus Méréstechnika a technológiában
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szerelvényekkel, idomokkal ellátott nyomócsövek használata
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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0
0
0
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60

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 324
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Technológiai rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízfogyasztás és törvényszerűségei: lakosság, intézmények, ipar, mezőgazdaság,
fogyasztási normák, átlagok, csúcsok
A vízművek osztályozása: rendeltetés, az ellátott települések száma és kapacitásuk szerint
Felszín alatti vizek beszerzése: a kutak csoportosítása építésük, szerkezetük, a kitermelt
víz fajtája szerint
A fúrt kutak építése, üzembe helyezése és az üzemeltetés feladatai
Egyéb felszín alatti vizet beszerző létesítmények: karsztaknák és tárók, galériák,
forrásfoglalás, talajvízdúsítás
Felszíni vizek beszerzése: mederpilléres, aknás, szívócsöves vízkivételek kialakítása,
szerkezete, gépészeti berendezéseik és üzemeltetési feladataik
Vízbeszerzés tározóból
Úszó (provizórikus) vízkivételek
A vízkészlet védelme: hidrogeológiai védőövezet, külső védőövezet, belső védőövezet,
védősáv
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.2/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
A felszín alatti víz tisztításának technológiai feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gáztalanító berendezést üzemeltet, ellenőriz
Levegőztető berendezést üzemeltet, ellenőriz
Homokszűrőket üzemeltet, ellenőriz
Aktív anyagú szűrőket üzemeltet, ellenőriz
Arzénmentesítő/vas-mangántalanító stb. berendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Vízfertőtlenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Vegyszeradagoló berendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Oldott anyagok eltávolítására szolgáló berendezések
B típus Vegyszeradagolók üzemeltetése
B típus Szivattyúk, nyomásfokozók üzemeltetése
B típus Szűrők üzemeltetése
B típus Fertőtlenítők üzemeltetése
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B típus Műtárgykarbantartás
B típus Méréstechnika a technológiában
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Víztechnológiai berendezések használata
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Technológiai rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
99 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ivóvíz minőségi követelményei: hazai és EU-s előírások
Fizikai, kémiai és bakteriológiai jellemzők
Az ipar és a mezőgazdaság vízminőségi igényei
Mélyfúrású kutak vizének (rétegvíz) kezelése: a nyersvíz jellemző paraméterei, javasolt
tisztítás-technológiai sor, a technológia üzemeltetési feladatai
Karsztvizek és forrásvizek kezelése: a nyersvíz jellemző paraméterei, javasolt tisztítástechnológiai sor, a technológia üzemeltetési feladatai
Parti szűrésű víz kezelése: a nyersvíz jellemző paraméterei, javasolt tisztítás-technológiai
sor, a technológia üzemeltetési feladatai
Kismélységű kutak vizének kezelése: a nyersvíz jellemző paraméterei, javasolt tisztítástechnológiai sor, a technológia üzemeltetési feladatai
Talajvízdúsítás: célja, műtárgyai, berendezései, az alkalmazás körülményei, az üzemeltetés
feladatai
Előtisztítás, természetes talajszűrés, az utótisztítás technológiája
Fürdők vízkezelése: közegészségügyi és vízminőségi előírások
Víz- visszaforgató berendezések működése, üzemeltetésük
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.3/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
A felszíni víz tisztításának technológiai feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gerebet üzemeltet, ellenőriz
Szitaszövetes szűrőket üzemeltet, ellenőriz
Ülepítőt, homokfogót üzemeltet, ellenőriz
Levegőztető berendezést üzemeltet, ellenőriz
Derítőberendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Homokszűrőket üzemeltet, ellenőriz
Aktív anyagú szűrőket üzemeltet, ellenőriz
Vízfertőtlenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ülepítők üzemeltetése
B típus Szűrők üzemeltetése
B típus Vegyszeradagolók üzemeltetése
B típus Derítőberendezések üzemeltetése
B típus Fertőtlenítők üzemeltetése
B típus Méréstechnika a technológiában
B típus Műtárgykarbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Víztechnológiai berendezések használata
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Technológiai rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
99 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felszíni vizek jellemző mennyiségi-minőségi paraméterei, a vízminőséget befolyásoló
tényezők, a jellegzetes szennyeződések
Folyók vizének kezelése: durva és apró uszadék, homok- és kavicshordalék, lebegő
anyagok, íz-és szagrontó anyagok, oldott szennyeződések és olajszennyeződés eltávolítása
Javasolt tisztítás-technológiai sor(ok), a technológia üzemeltetési feladatai
Állóvizek (tó és tározó vizének) kezelése: a nyersvíz jellemző paraméterei, javasolt
tisztítás-technológiai sor, a technológia üzemeltetési feladatai
Kevert vizek kezelése: a vízminőségi problémák okai, a megoldás lehetőségei
Vízkezelés az iparban: hűtővizek-, kazántápvizek kezelése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.4/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
A víztermelés gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Technológiai naplót vezet
Felszín alatti víz kitermelését végzi, irányítja
Felszíni víz kitermelését végzi, irányítja
A vízkivétel karbantartási munkáit végzi, irányítja
Szivattyúkat (vízkivételi, hálózati stb.) üzemeltet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felszíni vízkivételek üzemeltetése
B típus Felszín alatti víz kitermelő berendezések, műtárgyak üzemeltetése
B típus Szivattyúk, nyomásfokozók üzemeltetése
B típus Műtárgykarbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szerelvényekkel, idomokkal ellátott nyomócsövek használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Technológiai próbák végzése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Vízmű vállalat
Vízgépészeti tanműhely
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félüzemi és/vagy üzemi körülmények között a vízbeszerző létesítmények üzemeltetési
feladatainak gyakorlása, végzése
Felszíni vízkivételi művek berendezéseinek üzemeltetése, az üzemelési paraméterek
figyelése és dokumentálása
Felszín alatti vízkitermelő művek berendezéseinek üzemeltetése, az üzemelési paraméterek
figyelése és dokumentálása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/1.5/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
A technológiák üzemeltetésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Homokszűrőket üzemeltet, ellenőriz
Aktív anyagú szűrőket üzemeltet, ellenőriz
Arzénmentesítő/vas-mangántalanító stb. berendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Vízfertőtlenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Gerebet üzemeltet, ellenőriz
Szitaszövetes szűrőket üzemeltet, ellenőriz
Ülepítőt, homokfogót üzemeltet, ellenőriz
Derítőberendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szűrők üzemeltetése
B típus Fertőtlenítők üzemeltetése
B típus Derítőberendezések üzemeltetése
B típus Oldott anyagok eltávolítására szolgáló berendezések
B típus Vegyszeradagolók üzemeltetése
B típus Méréstechnika a technológiában
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Víztechnológiai berendezések használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
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Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Technológiai próbák végzése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Vízmű vállalat
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félüzemi és/vagy üzemi körülmények között az ivóvíz előállítási technológiák
üzemeltetési feladatainak gyakorlása, végzése
Felszíni vízre települt vízművek technológiai berendezéseinek, műtárgyainak
üzemeltetése, az üzemelési paraméterek figyelése és dokumentálása
Felszín alatti vízre települt vízművek technológiai berendezéseinek, műtárgyainak
üzemeltetése, az üzemelési paraméterek figyelése és dokumentálása
Fürdőüzem technológiai berendezéseinek, műtárgyainak üzemeltetése, az üzemelési
paraméterek figyelése és dokumentálása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. TANANYAGEGYSÉG

270/2.0/1226-06

Vízművek
üzemellenőrzési,
karbantartási és
műszaki
dokumentációs
feladatai

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

270/2.1/1226-06
270/2.2/1226-06
270/2.3/1226-06
270/2.4/1226-06
270/2.5/1226-06
270/2.6/1226-06
270/2.7/1226-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.1/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízműtelepi üzemellenőrzési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Telephelyi szemlét tart
Elvégzi, elvégezteti a technológiai méréseket
Mintavételi tervet készít
Rendkívüli mintavételt rendel el
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Vízműtelepi tárolókat üzemeltet, ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika a technológiában
B típus Adatfeldolgozás
B típus Műtárgykarbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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80
56
49
51
0
0
0

0
0
0
0
49
71
49

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0 405
0
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Technológiai minták elemzése 25%
Technológiai próbák végzése 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Automatika szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyersvíz (felszíni és felszín alatti) jellemzői: fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai
jellemzők
Az ivóvíz minőségi követelményei
A szükséges és optimális tisztítási hatásfok
A technológiai berendezések optimális terhelési értékei
A folyamatirányítási rendszer folyamatos üzemellenőrzési információi
Mintavételek: a nyersvízből és a technológiai berendezésekből, a minták tartósítása és
előkészítése vizsgálathoz
Laboratóriumi vizsgálatok: KOI, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, klorid, klorit, lúgosság,
keménység, vas, mangán, pH, kötött és szabad aktív klór, szín-, szag-, íz-zavarosság,
mikroszkópos biológiai vizsgálatok
A vízműtelepek elrendezése, kialakítása
Üzemelési problémák a vízkezelő telepeken: okok, megszüntetési lehetőségek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.2/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízműhálózat üzemelési és üzemellenőrzési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Nyomócső hálózatot üzemeltet, ellenőriz
Nyomásfokozó berendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Új bekötést épít, építtet ki
Rendkívüli mintavételt rendel el
Elvégzi, elvégezteti a technológiai méréseket
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai vezetékek üzemeltetése
B típus Szivattyúk, nyomásfokozók üzemeltetése
B típus Méréstechnika a technológiában
B típus Adatfeldolgozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szerelvényekkel, idomokkal ellátott nyomócsövek használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Víziközmű-rajzok értelmezése 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Technológiai próbák végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Vízgépészeti szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomócső-hálózat: vonalvezetés, hálózati rendszerek
Új vagy javított vezetékszakaszok, bekötések üzembe helyezési feladatai
Üzemi beavatkozások
A csőhálózat ellenőrzése, nyomásmérések, nyomvonal-kutatás, vízmérő-ellenőrzés
A vízelosztó rendszer vízminősége: kémiai, biológiai folyamatok a hálózatban
A szennyeződés eredete
Védekezés a vízminőség-romlás ellen
Tárolók (víztornyok és medencék): feladatuk, csoportosításuk, szerkezetük, működésük
A szükséges térfogat
Magas házak vízellátása: nyomászónák, felső tartály, hidrofor
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.3/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízművek karbantartási feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vízkivétel karbantartási munkáit végzi, irányítja
A telep karbantartási munkáit végzi, irányítja
Hálózati tárolók karbantartási munkáit végzi, irányítja
A csőhálózat karbantartási munkáit végzi, irányítja
Havária esetén intézkedik
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hálózatkarbantartás
B típus Műtárgykarbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Víztechnológiai berendezések használata
4. szint Szerelvényekkel, idomokkal ellátott nyomócsövek használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Víziközmű-rajzok értelmezése 25%
Technológiai berendezések, műtárgyak rajzainak értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Vízgépészeti szaktanterem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
49 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízbeszerző létesítmények karbantartási feladatai
A vízmű technológiai, gépészeti és irányítástechnikai berendezéseinek karbantartása
A csőhálózat karbantartása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.4/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízművek műszaki dokumentációs feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Feldolgozza az energetikai és üzemviteli adatokat
Technológiai naplót vezet
Mintavételi tervet készít
Adatszolgáltatást végez
Közműnyilvántartást vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika a technológiában
C típus Műszaki dokumentációs előírások
C típus Adatfeldolgozás
C típus Naplózás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Szolgáltatási napló vezetése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Víz- és szennyvíztechnológiai szaktanterem
Számítógép-terem
Osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
Képzési idő:
51 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemi (technológiai) napló vezetésének szabályai
A technológiától független rögzítendő adatok
Technológiától függő adatok (műtárgy, berendezés)
Adatszolgáltatási, jelentési feladatok
A folyamatirányítási rendszer üzemellenőrzési információinak automatikus vagy
hagyományos naplózása
Vízműhálózatok nyilvántartása: a hálózat felmérése, hagyományos nyilvántartások és
térképek
Digitális, egységes közműnyilvántartás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.5/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
A karbantartás gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vízkivétel karbantartási munkáit végzi, irányítja
A telep karbantartási munkáit végzi, irányítja
A csőhálózat karbantartási munkáit végzi, irányítja
Hálózati tárolók karbantartási munkáit végzi, irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műtárgykarbantartás
B típus Hálózatkarbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
140

4. szint Szerelvényekkel, idomokkal ellátott nyomócsövek használata
4. szint Víztechnológiai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Víziközmű-rajzok értelmezése 25%
Technológiai berendezések, műtárgyak rajzainak értelmezése 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Vízmű vállalat
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Képzési idő:
49 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerelési alapműveletek: kéziszerszámok, célszerszámok, speciális mérő- és ellenőrző
eszközök használata
Gépek, berendezések szétszerelése, hiba felvételezése, javítás elvégzése vagy részegység
csere végrehajtása, összeszerelés, üzembe helyezés
Időszakos (tervszerű) karbantartási feladatokban és hibaelhárítási munkákban való
részvétel
Szerelvények, szivattyúk, meghajtó motorok karbantartása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.6/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
A technológia ellenőrzésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Technológiai naplót vezet
Mintavételi tervet készít
Elvégzi, elvégezteti a technológiai méréseket
Rendkívüli mintavételt rendel el
Intézkedik a technológiai beavatkozásokról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika a technológiában
C típus Adatfeldolgozás
C típus Naplózás
C típus Műszaki dokumentációs előírások
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Víztechnológiai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 15%
Technológiai próbák végzése 25%
Technológiai minták elemzése 20%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Vízmű vállalat
Víz- és szennyvíztechnológiai tanműhely
Vízbiológiai és vízanalitikai laboratórium
Képzési idő:
71 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavételezést végez: a nyersvízből és a technológiai berendezésekből, a minták
tartósítása és előkészítése vizsgálathoz
Laboratóriumi vizsgálatokat végez: KOI, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, klorid, klorit,
lúgosság, keménység, vas, mangán, pH, kötött és szabad aktív klór, szín-, szag-, ízzavarosság, mikroszkópos biológiai vizsgálatok
Mikroszkópos biológiai vizsgálatokat végez
A mérési eredmények dokumentálása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
270/2.7/1226-06
A tananyagelem megnevezése:
A hálózat üzemeltetésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyeli a folyamatirányítási rendszer információit
Gyűjti az üzemviteli adatokat
Nyomócső hálózatot üzemeltet, ellenőriz
Új bekötést épít, építtet ki
A csőhálózat karbantartási munkáit végzi, irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Technológiai vezetékek üzemeltetése
B típus Szivattyúk, nyomásfokozók üzemeltetése
B típus Hálózatkarbantartás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szerelvényekkel, idomokkal ellátott nyomócsövek használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Technológiai próbák végzése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Vízmű vállalat
Víziközmű tanpálya
Vízgépészeti műhely
Képzési idő:
49 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félüzemi és/vagy üzemi körülmények között a vízellátó-hálózat üzemeltetési feladatainak
gyakorlása, elvégzése
Új vagy javított vezetékszakaszok, bekötések átadás-átvételi, üzembe helyezési feladatai
A csőhálózat ellenőrzése, nyomásmérések, nyomvonal-kutatás, vízmérő-ellenőrzés
Üzemi beavatkozások: váratlan meghibásodások elhárítása, vízszolgáltatási zavarok
elhárítása
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