VÍZÜGYI TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Vízügyi technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

3129

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
60 %
40 %

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

van
1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– (hidro)biológia szaktanterem
– analitika szaktanterem
– analitikai laboratórium
– építési szaktanterem (számítógépekkel felszerelve)
– építési munkahely
– építési terület
– építőipari tanműhely
– geodéziai mérőpálya
– hidrológai és hidraulikai mérőpálya
– osztályterem (információtechnikai felszereléssel)
– számítógép-terem (CAD munkaállomásokkal felszerelve)
– számítógép-terem (építőipari programokkal ellátva)
– tanműhely
– tanterem
– üzemlátogatás vízműben és csatornaműben
– vízgazdálkodás szaktanterem (CAD munkaállomásokkal felszerelve)
– vízgépészeti tanműhely
– vízminőség vizsgáló (hidrobiológiai, vízkémiai) laboratórium (hatósági/üzemi)
– vízminőség vizsgáló (hidrobiológiai, vízkémiai) laboratórium (iskolai)
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 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
Méréseket, megfigyeléseket végez
Vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködik
Fenntartja, karbantartja a vízgazdálkodási létesítményeket
Üzemelteti a hajózsilipet
Felszíni víz kitermelését végzi, irányítja
Üzemeltetési és ellenőrzési munkát végez
Részt vesz az árvízi védekezésben
Részt vesz a belvízi védekezésben
Részt vesz a helyi vízkár-elhárítási munkákban
Részt vesz a vízminőség kárelhárításában
Közreműködik vízhasznosítási feladatok ellátásában

azonosító száma
52 853 02
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Víz- és szennyvíztechnológus

A képzés célja

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

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
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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 oltásának 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
B Rajzolás, szerkesztés
B Építőanyagok
B Földmunkák technológiája
B Vezetéképítés technológiája
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B
B
B
B
B
C
C

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)
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
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Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1227-06 Vízügyi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mozgósítja a csatornaőröket, segédőröket, szivattyú-telepi gépészeket
Gondoskodik a
eltávolításáról

csatornákban

összegyűlt

uszadék,

jég

és

hóakadályok

Gondoskodik a szivattyú-telep szükség szerinti üzemeltetéséről
Felméri az elöntött területeket
Irányítja a vízkormányzást és a területén lévő belvíztározók üzemét
Meghatározza a belvízmentesítés célszerű sorrendjét
Összehangolja és irányítja védelmi szakaszon a védekezési munkák elvégzését
Nyilvántartásokat vezet és jelentéseket ad a szakasz védelemvezetőjének
Felméri a belvízvédelmi művekben keletkezett károkat
Irányítja a károk helyreállítását
Gondoskodik a védelmi anyagok és eszközök rendelkezésre állásáról
Irányítja az ideiglenes védművek építését
Meghatározza a mobilszivattyúk telepítését
Meghatározza a vízlevezetés módját és helyét
Segít a vízkárok felmérésében
Vezeti a védelmi naplót és a nyilvántartásokat
Intézkedik az önkormányzati-művek helyreállításában
Észleli és jelenti a vízszennyezést
Vízmintát vesz a szennyezési helyről
Részt vesz a kiváltó ok és a szennyező felderítésében
Biztosítja a védekezéshez szükséges erőforrásokat
Lokalizálja a szennyezést
Részt vesz a szennyeződés eltávolításában
Gondoskodik a szennyeződés szakszerű elszállításáról
Nyilvántartásokat vezet és jelentéseket ad a védelemvezetésnek
Öntözőművek résztervezésében közreműködik
Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Öntözőművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Hidrológiai folyamatok
B Vízkészletek
C Hidrológiai statisztika
B Hidrostatika
B Hidrodinamika
C Műtárgyhidraulika alapjai
C Ármentesítés
B Árvízvédekezés
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B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C
B
B
B
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
C
C

Belvízvédekezés
Vízminőségi kárelhárítás
Erózió elleni védelem
Patakszabályozás
Folyószabályozás
Öntözés
Vízellátás
Csatornázás
Víztározók
Hajózsilipek
Vízkivételek
Víztisztítás technológiája
Szennyvíztisztítás technológiája
Öntözőművek
Vízlépcsők
Gyeptakarók
Árvédelmi töltések
Hullámtéri véderdők
Fémszerkezetek
Beton és vasbeton műtárgyak
Csatornák
Vízmosások és patakmedrek
Folyómedrek
Belsőégésű motorok
Villamos motorok
Sűrítet levegős hajtások
Hidraulikus hajtás
Földmunkagépek
Emelőgépek és rakodógépek
Szállító járművek
Beton és vasbeton technológia gépei
Víztelenítés gépei
Növényzet-karbantartás gépei
Úszó munkagépek
Szerkezeti részek és működés
Szivattyúk kiválasztásának elvei
Üzemi paraméterek és mérési módjuk
Csővezetékek anyagai, kötések, szerelvények, idomok
Áramlástechnikai mérőberendezések
Villamos vezérlési módok
Hidraulikus alapkapcsolások
Pneumatikus alapkapcsolások
Számítógépes folyamatellenőrzés, irányítás alapjai

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
Vízgazdálkodási létesítmények, műtárgyak használata
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Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Tűrőképesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
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Az 54 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Vízügyi technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1223-06
Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok
1227-06
Vízügyi technikus feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Vízügyi technikus megnevezésű
szakképesítés időterve

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

273/3.0/1223-06

9
10
11
12
13
14
15

273/4.0/1223-06

273/1.0/1223-06

16
17
18
19
20
21
22

273/1.0/1227-06

23

273/2.0/1223-06

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
3
4
5
6
7
8
9
10
11

273/5.0/1227-06

273/4.0/1227-06

273/3.0/1227-06

12

273/2.0/1227-06

Hetek száma

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

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

273/1.0/1223-06

2

273/2.0/1223-06

3
4

273/3.0/1223-06
273/4.0/1223-06

5

273/1.0/1227-06

6
7

273/2.0/1227-06
273/3.0/1227-06

8

273/4.0/1227-06

9

273/5.0/1227-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Szakigazgatási- és műszaki
108
koordinációs feladatok
Biztonságtechnikai-és munkahelyi
36
környezetvédelmi feladatok
Mérési feladatok
144
Létesítési feladatok
144
Gépészeti, automatizálási és
144
biztonságtechnikai feladatok
Hidrológiai, hidraulikai feladatok
96
Vízkárelhárítási feladatok
146
Vízrendezési és vízhasznosítási
178
feladatok
Üzemeltetési, fenntartási feladatok
146
Mindösszesen óra: 1142

összes

0

0

108

0

0

36

216
108

0
0

360
252

0

72

216

0
0

0
110

96
256

0

110

288

0
324

78
370

224
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 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:
1227-06 Vízügyi technikus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gépészet, automatizálás és biztonságtechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vízhasznosítás és üzemeltetés, fenntartás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hidrológia, hidraulika és vízkárelhárítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Vízügyi technikus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
2. vizsgarész: 60
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Vízügyi
technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

273/1.0/1223-06

Szakigazgatási- és
műszaki
koordinációs
feladatok

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

jellege

azonosítója

sza

273/1.1/1223-06

54

0

0

sza

273/1.2/1223-06

36

0

0 108

sza

273/1.3/1223-06

18

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/1.1/1223-06
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, hierarchia, 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:
273/1.2/1223-06
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
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3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
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:
273/1.3/1223-06
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
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2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
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

273/2.0/1223-06

Biztonságtechnikaiés munkahelyi
környezetvédelmi
feladatok

azonosítója

sza

273/2.1/1223-06

18

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
36

sza

273/2.2/1223-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/2.1/1223-06
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 oltásának 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%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
20

18

0

0

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:
273/2.2/1223-06
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%
A képzési helyszín jellege:
Vízgazdálkodás szaktanterem
Számítógép-terem
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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

273/3.0/1223-06

Mérési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

273/3.1/1223-06
273/3.2/1223-06
273/3.3/1223-06
273/3.4/1223-06
273/3.5/1223-06
273/3.6/1223-06
273/3.7/1223-06
273/3.8/1223-06

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:
273/3.1/1223-06
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:
273/3.2/1223-06
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
3. szint ECDL CAD
3. szint Meteorológiai mérőállomás műszereinek használata
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Hidrometriai eszközök használata
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4. szint Elemi számolási készség
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:
273/3.3/1223-06
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
4. 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:
273/3.4/1223-06
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:
273/3.5/1223-06
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:
273/3.6/1223-06
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:
273/3.7/1223-06
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:
273/3.8/1223-06
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

273/4.0/1223-06

Létesítési feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

273/4.1/1223-06
273/4.2/1223-06
273/4.3/1223-06
273/4.4/1223-06
273/4.5/1223-06
273/4.6/1223-06

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:
273/4.1/1223-06
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:
273/4.2/1223-06
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:
A tananyagelem megnevezése:

273/4.3/1223-06

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
C típus Derékszögű koordinátamérés
B típus Szintezés
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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:
273/4.4/1223-06
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:
273/4.5/1223-06
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:
273/4.6/1223-06
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

40

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

273/1.0/1227-06

Gépészeti,
automatizálási és
biztonságtechnikai
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

273/1.1/1227-06
273/1.2/1227-06
273/1.3/1227-06
273/1.4/1227-06
273/1.5/1227-06
273/1.6/1227-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/1.1/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti berendezések felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a szivattyú-telep szükség szerinti üzemeltetéséről
Meghatározza a mobilszivattyúk telepítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szivattyúk kiválasztásának elvei
B típus Szerkezeti részek és működés
C típus Belsőégésű motorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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36
36
0
36
36
0

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
36
216
0
0
36

Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízügyi technikában alkalmazott gépészeti berendezések szerkezeti felépítései
Belső égésű motorok, villamos motorok, szivattyúk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/1.2/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti berendezések működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Öntözőművek résztervezésében közreműködik
Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Öntözőművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Földmunkagépek
C típus Víztelenítés gépei
C típus Beton és vasbeton technológia gépei
C típus Úszó munkagépek
C típus Szállító járművek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízügyi technikában alkalmazott gépészeti berendezések működése
Belső égésű motorok, villamos motorok, szivattyúk
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/1.3/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti berendezések gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a szivattyú-telep szükség szerinti üzemeltetéséről
Meghatározza a mobilszivattyúk telepítését
Öntözőművek résztervezésében közreműködik
Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Öntözőművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállító járművek
C típus Beton és vasbeton technológia gépei
C típus Víztelenítés gépei
C típus Úszó munkagépek
C típus Növényzet-karbantartás gépei
C típus Emelőgépek és rakodógépek
C típus Földmunkagépek
C típus Belsőégésű motorok
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 Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 15%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 15%
Információk önálló rendszerezése 30%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízügyi technikában alkalmazott gépészeti berendezések működtetése a gyakorlatban
Gépészeti berendezések karbantartási ismeretei
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/1.4/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lokalizálja a szennyezést
Részt vesz a szennyeződés eltávolításában
Gondoskodik a szennyeződés szakszerű elszállításáról
Öntözőművek résztervezésében közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Villamos motorok
C típus Számítógépes folyamatellenőrzés, irányítás alapjai
B típus Áramlástechnikai mérőberendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízügyi technikákhoz kapcsolódó, munka- és balesetvédelmi ismeretek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/1.5/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Automatizálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Öntözőművek üzemeltetésében vesz részt
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Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Öntözőművek résztervezésében közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pneumatikus alapkapcsolások
C típus Hidraulikus alapkapcsolások
C típus Villamos vezérlési módok
B típus Áramlástechnikai mérőberendezések
C típus Hidraulikus hajtás
C típus Sűrítet levegős hajtások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automatizálási alapismeretek: pneumatika, hidraulikus hajtás és alapkapcsolások, villamo
vezérlési módok
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/1.6/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti, automatizálási és biztonságtechnikai gyakorlati feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lokalizálja a szennyezést
Részt vesz a szennyeződés eltávolításában
Gondoskodik a szennyeződés szakszerű elszállításáról
Öntözőművek résztervezésében közreműködik
Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Öntözőművek üzemeltetésében vesz részt
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Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Villamos motorok
C típus Sűrítet levegős hajtások
C típus Hidraulikus hajtás
B típus Áramlástechnikai mérőberendezések
C típus Villamos vezérlési módok
C típus Hidraulikus alapkapcsolások
C típus Pneumatikus alapkapcsolások
C típus Számítógépes folyamatellenőrzés, irányítás alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Vízgazdálkodási létesítmények, műtárgyak használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 15%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 15%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépészethez, automatizáláshoz kapcsolódó gyakorlati feladatok, kapcsolások, vezérlések
kiépítése
A gépészet, automatizálás munka- , tűz- és balesetvédelmi feladatainak alkalmazása a
gyakorlatban
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

273/2.0/1227-06

szk
Hidrológiai,
hidraulikai feladatok szk

azonosítója

273/2.1/1227-06

50

0

0

273/2.2/1227-06

46

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/2.1/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidrológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az elöntött területeket
Meghatározza a vízlevezetés módját és helyét
Öntözőművek résztervezésében közreműködik
Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Öntözőművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidrológiai folyamatok
B típus Vízkészletek
C típus Hidrológiai statisztika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

96

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A természetben előforduló felszíni és felszín alatti vizek hidrológiai jellemzői,
vízkészletek, vízállás fogalma és mérése
Hidrometeorológiai alapismeretek: csapadék, párolgás, beszivárgás, lefolyás
Hidrológiai statisztika
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/2.2/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidraulika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az elöntött területeket
Meghatározza a vízlevezetés módját és helyét
Öntözőművek résztervezésében közreműködik
Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Öntözőművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidrostatika
B típus Hidrodinamika
C típus Műtárgyhidraulika alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidrosztatika: Pascal törvénye, víznyomásábrák, úszás vizsgálata
Hidrodinamika: szabadfelszínű és nyomás alatti vízmozgások, műtárgy-hidraulikai alapok
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7. TANANYAGEGYSÉG

273/3.0/1227-06

Vízkárelhárítási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk

273/3.1/1227-06
273/3.2/1227-06
273/3.3/1227-06
273/3.4/1227-06

56
52
38
0

0
0
0
0
256
0
0
0 110

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/3.1/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízkárelhárítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a védekezéshez szükséges erőforrásokat
Összehangolja és irányítja védelmi szakaszon a védekezési munkák elvégzését
Irányítja a károk helyreállítását
Meghatározza a belvízmentesítés célszerű sorrendjét
Irányítja az ideiglenes védművek építését
Intézkedik az önkormányzati-művek helyreállításában
Gondoskodik a védelmi anyagok és eszközök rendelkezésre állásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ármentesítés
B típus Árvízvédekezés
B típus Belvízvédekezés
C típus Fémszerkezetek
B típus Árvédelmi töltések
B típus Hullámtéri véderdők
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Esetleírás készítése 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Árvízvédelem eszközei és módjai
Belvízvédelem eszközei és módjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/3.2/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízminőségi kárelhárítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Észleli és jelenti a vízszennyezést
Összehangolja és irányítja védelmi szakaszon a védekezési munkák elvégzését
Irányítja a károk helyreállítását
Irányítja az ideiglenes védművek építését
Gondoskodik a védelmi anyagok és eszközök rendelkezésre állásáról
Biztosítja a védekezéshez szükséges erőforrásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízminőségi kárelhárítás
C típus Fémszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Esetleírás készítése 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízminőségi károk jellemzői és a védekezésben alkalmazott eszközök és módszerek
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/3.3/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Víz- és vízminőségi kárelhárítás irányítása és szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a védekezéshez szükséges erőforrásokat
Összehangolja és irányítja védelmi szakaszon a védekezési munkák elvégzését
Irányítja a károk helyreállítását
Meghatározza a belvízmentesítés célszerű sorrendjét
Irányítja az ideiglenes védművek építését
Intézkedik az önkormányzati-művek helyreállításában
Gondoskodik a védelmi anyagok és eszközök rendelkezésre állásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépes folyamatellenőrzés, irányítás alapjai
C típus Ármentesítés
B típus Árvízvédekezés
B típus Belvízvédekezés
C típus Fémszerkezetek
B típus Árvédelmi töltések
B típus Hullámtéri véderdők
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Esetleírás készítése 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kárelhárítási tervek alkalmazása, a kárelhárítás fokozatai, irányítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/3.4/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Víz- és vízminőségi kárelhárítás nyilvántartása és mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartásokat vezet és jelentéseket ad a védelemvezetésnek
Vezeti a védelmi naplót és a nyilvántartásokat
Nyilvántartásokat vezet és jelentéseket ad a szakasz védelemvezetőjének
Felméri az elöntött területeket
Felméri a belvízvédelmi művekben keletkezett károkat
Segít a vízkárok felmérésében
Részt vesz a kiváltó ok és a szennyező felderítésében
Vízmintát vesz a szennyezési helyről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árvízvédekezés
B típus Belvízvédekezés
C típus Vízminőségi kárelhárítás
C típus Hidrológiai statisztika
B típus Hidrológiai folyamatok
B típus Üzemi paraméterek és mérési módjuk
C típus Számítógépes folyamatellenőrzés, irányítás alapjai
B típus Áramlástechnikai mérőberendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vízgazdálkodási létesítmények, műtárgyak használata
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 20%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Analitikai laboratórium
Képzési idő:
110 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Védelmi naplók és nyilvántartások vezetése
Vízmintavételek és azok laboratóriumi elemzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

273/4.0/1227-06

Vízrendezési és
vízhasznosítási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

273/4.1/1227-06
273/4.2/1227-06
273/4.3/1227-06
273/4.4/1227-06
273/4.5/1227-06

50
52
38
38
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/4.1/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Síkvidéki vízrendezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a vízlevezetés módját és helyét
Irányítja a vízkormányzást és a területén lévő belvíztározók üzemét
Gondoskodik a szivattyú-telep szükség szerinti üzemeltetéséről
Mozgósítja a csatornaőröket, segédőröket, szivattyú-telepi gépészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erózió elleni védelem
C típus Patakszabályozás
C típus Folyószabályozás
B típus Beton és vasbeton műtárgyak
C típus Vízmosások és patakmedrek
C típus Folyómedrek
B típus Gyeptakarók
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 Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0 288
0
0
0 110

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Leírás készítése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belvízrendszerek, lecsapolás
A levezetendő vízhozam meghatározása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/4.2/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegy- és dombvidéki vízrendezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a vízlevezetés módját és helyét
Irányítja a vízkormányzást és a területén lévő belvíztározók üzemét
Gondoskodik a szivattyú-telep szükség szerinti üzemeltetéséről
Mozgósítja a csatornaőröket, segédőröket, szivattyú-telepi gépészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erózió elleni védelem
C típus Patakszabályozás
C típus Folyószabályozás
B típus Beton és vasbeton műtárgyak
C típus Vízmosások és patakmedrek
C típus Folyómedrek
B típus Gyeptakarók
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 Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Leírás készítése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Patakszabályozás
Vízmosás rendezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/4.3/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági vízhasznosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a vízlevezetés módját és helyét
Öntözőművek üzemeltetésében vesz részt
Öntözőművek résztervezésében közreműködik
Meghatározza a belvízmentesítés célszerű sorrendjét
Irányítja a vízkormányzást és a területén lévő belvíztározók üzemét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Öntözés
C típus Öntözőművek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntözés
Halászat
Víztárolás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/4.4/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízgazdálkodás komplex létesítményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a vízlevezetés módját és helyét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Víztározók
C típus Vízlépcsők
C típus Hajózsilipek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tározók
Vízlépcsők
Vízerő hasznosítás
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/4.5/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízrendezés és vízhasznosítás gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a vízkormányzást és a területén lévő belvíztározók üzemét
Öntözőművek résztervezésében közreműködik
Öntözőművek üzemeltetésében vesz részt
Meghatározza a vízlevezetés módját és helyét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Patakszabályozás
C típus Folyószabályozás
C típus Vízmosások és patakmedrek
C típus Folyómedrek
C típus Öntözés
C típus Víztározók
C típus Vízlépcsők
C típus Hajózsilipek
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 Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Vízgazdálkodási létesítmények, műtárgyak használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Esetleírás készítése 30%
Szakmai rajz értelmezése 10%
Szakmai rajz készítése leírásból 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
110 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízrendezéshez, vízhasznosításhoz kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok
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9. TANANYAGEGYSÉG

273/5.0/1227-06

azonosítója

Üzemeltetési,
fenntartási feladatok

szk
szk
szk
szk
szk

273/5.1/1227-06
273/5.2/1227-06
273/5.3/1227-06
273/5.4/1227-06
273/5.5/1227-06

36
36
36
38
0

0
0
0
0
0

0
0
0 224
0
78

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/5.1/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízellátás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Gondoskodik a szivattyú-telep szükség szerinti üzemeltetéséről
Gondoskodik a csatornákban összegyűlt uszadék, jég és hóakadályok eltávolításáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízellátás
C típus Vízkivételek
C típus Víztelenítés gépei
B típus Szerkezeti részek és működés
B típus Szivattyúk kiválasztásának elvei
B típus Csővezetékek anyagai, kötések, szerelvények, idomok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szakmai rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízellátási rendszerek, vízigények meghatározása, vízhálózat jellemzői
Vízbeszerzése, tárolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/5.2/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Csatornázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Gondoskodik a szivattyú-telep szükség szerinti üzemeltetéséről
Gondoskodik a csatornákban összegyűlt uszadék, jég és hóakadályok eltávolításáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csatornázás
B típus Csatornák
C típus Víztelenítés gépei
B típus Szerkezeti részek és működés
B típus Szivattyúk kiválasztásának elvei
B típus Csővezetékek anyagai, kötések, szerelvények, idomok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szakmai rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csatornázási rendszerek, csatornahálózatok kialakítása, tervezése
Csatornahálózat műtárgyai, csatornavizsgálatok, tisztítások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/5.3/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Víztisztítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Gondoskodik a szivattyú-telep szükség szerinti üzemeltetéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerkezeti részek és működés
B típus Szivattyúk kiválasztásának elvei
C típus Műtárgyhidraulika alapjai
B típus Beton és vasbeton műtárgyak
C típus Számítógépes folyamatellenőrzés, irányítás alapjai
B típus Víztisztítás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
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Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szakmai rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Víztisztítás technológiai berendezések méretezése, ábrázolása
Működési elveik, üzemeltetési feladataik
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/5.4/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Szennyvíztisztítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek résztervezésében közreműködik
Gondoskodik a szivattyú-telep szükség szerinti üzemeltetéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerkezeti részek és működés
B típus Szivattyúk kiválasztásának elvei
C típus Műtárgyhidraulika alapjai
B típus Beton és vasbeton műtárgyak
C típus Számítógépes folyamatellenőrzés, irányítás alapjai
B típus Szennyvíztisztítás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szakmai rajz értelmezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szennyvíztisztítás technológiája, berendezések tervezése, méretezése, üzemeltetési
feladataik
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
273/5.5/1227-06
A tananyagelem megnevezése:
Települési vízgazdálkodás gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízi közművek üzemeltetésében vesz részt
Vízi közművek létesítésében vesz részt
Gondoskodik a szivattyú-telep szükség szerinti üzemeltetéséről
Gondoskodik a csatornákban összegyűlt uszadék, jég és hóakadályok eltávolításáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízellátás
C típus Csatornázás
C típus Vízkivételek
B típus Csatornák
C típus Víztelenítés gépei
B típus Szerkezeti részek és működés
B típus Szivattyúk kiválasztásának elvei
B típus Csővezetékek anyagai, kötések, szerelvények, idomok
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 Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Vízgazdálkodási létesítmények, műtárgyak használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Technológiai próbák végzése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás vízműben és csatornaműben
Képzési idő:
78 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízművek, csatornaművek üzemeltetési feladatai, építési, karbantartási feladatok
Technológiai próbák végzése, üzemeltetési hibák szimulálása
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