43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet
egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. és 30.
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. és 3. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 21. § 6. és 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet módosítása
1. § A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.)
KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:)
„d) a szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának műszaki szempontú felülvizsgálatára, a térségi
rendszerek, illetve az egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságára tekintettel a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk
lehatárolásáról szóló kormányrendelet módszertana alapján készített – a lefolytatott felülvizsgálatot megalapozó
– dokumentációt;”
2. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosítása
2. § (1) A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
20/2013. (V. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet,
c) 4. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R. 2. melléklet 36. sorszámú a Kutyavezető-vagyonőr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye alcím 1. pont 1.1. alpontjában a „33 861 02” szövegrész helyébe a „33 861 01” szöveg lép.
3. A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet módosítása
3. § Hatályát veszti a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat 104. és 105. sora;
b) 2. melléklet
ba) 104. sorszámú Vízgazdálkodó szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye,
bb) 105. sorszámú Vízkárelhárító megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
alcím;
c) 4. mellékletében foglalt táblázat 106. és 107. sora.

4. Záró rendelkezés
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelethez
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 52–53. sorral egészül ki:

1.

Sorszám

„
52. 51.
53. 52.

(A
Szakképesítés azonosító száma

55
31

850
853

06
03

B
Szakképesítés/
részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése

Vízgazdálkodó szaktechnikus
Vízkárelhárító

C
Szakmacsoport megnevezése)

Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Környezetvédelem- vízgazdálkodás
”

2. melléklet a 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelethez
Az R. 2. melléklete a következő 51–52. sorszámú alcímmel egészül ki:
„
Az 51. sorszámú Vízgazdálkodó szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 850 06
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Vízgazdálkodó szaktechnikus
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240–360

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: Környezetvédelmi technikus
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.
2.9.

Szintvizsga: –
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

A

B

C

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3134

3.2.

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A vízgazdálkodó szaktechnikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt
tevékenységeket, a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági és a vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának
megfelelően, az adott szakterületen önállóan végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
vízrajzi méréstechnikusi feladatokat ellátni,
–
területi vízgazdálkodási üzemeltetési feladatok megoldásában – beosztottként –
közreműködni,
–
környezetbarát vízkár-elhárítási létesítési munkák technikusi feladatait elvégezni,
–
csatornázási rendszerek üzemeltetésében középvezetőként közreműködni,
–
szennyvíztisztító telepek üzemeltetésében irányító technikusként közreműködni,
–
vízellátási hálózat és műtárgyainak üzemeltetési feladatait irányítani,
–
víztisztító telep üzemi feladatait technikusi szinten ellátni,
–
vízépítési beosztott technikusi feladatokat ellátni,
–
kistelepülési környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátni,
–
vízszennyezés elleni megelőzésben és védekezésben közreműködni.

3.3.

Kapcsolódó szakképesítések
A

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Környezetvédelmi
technikus

Környezet és vízgazdálkodási technikus
Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
Környezetvédelmi szaktechnikus
Szennyvízlaboráns
Víz- és környezetvédelmi technológus
Vízminőségvizsgáló laboráns

B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

azonosító száma

54 850 01

megnevezése

Környezetvédelmi
technikus

a kapcsolódás módja

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.

A
B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése

10878-12

Vízgazdálkodás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint –
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

10878-12

5.3.

5.4.

5.5.

megnevezése

Vízgazdálkodás

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Méréstechnika, műszaki dokumentálás
A vizsgafeladat ismertetése:
Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével
kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás)
elvégzése.
Laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések
elvégzése. Vízépítési tevékenységhez kapcsolódó geodéziai mérések elvégzése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Vízgazdálkodás, építésszervezés
A vizsgafeladat ismertetése:
Vízhasznosítás, víz- és csatornamű üzemeltetés, vízkárelhárítás
Építésszervezés, munkabiztonság
A szóbeli vizsgán a tételekhez kapcsolódó segítő mellékletek (rajzok, folyamatábrák,
táblázatok) adhatók.
A kapcsolódó mellékletek a tételek kifejtését, annak
részleteit nem tartalmazhatják.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák
menüpontjában.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék

Mintavételező eszközök
Laboratóriumi műszerek, gyorstesztek
Geodéziai mérőeszközök
Számítógép, adatrögzítő szoftver
Telekommunikációs eszközök
Vízgépészeti berendezések

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

7. EGYEBEK

A 52. sorszámú Vízkárelhárító megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

A részszakképesítés azonosító száma: 31 853 03
Részszakképesítés megnevezése: Vízkárelhárító
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640–960

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A
FEOR száma

3.1.1.
3.1.2.

5259

3.2.

B
FEOR megnevezése

Egyéb személy- és
vagyonvédelmi
foglalkozású

C
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

Vízkárelhárító

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vízkárelhárító a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a
hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső
szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
–
figyelőszolgálatot ellátni,
–
vezetni a helyi nyilvántartásokat a területén,
–
felkészülni a kárelhárítási (mennyiségi, minőségi) beavatkozásokra,
–
elvégezni a vízkár (mennyiségi, minőségi) észlelésekor szükséges feladatokat,
–
kárelhárítást (mennyiségi, minőségi) végezni,
–
megakadályozni a szennyező anyag felszíni és felszín alatti vízbe jutását (pl. haváriák,

–
–
–
3.3.

balesetek esetén),
elvégezni a kárelhárítás utáni teendőket,
karbantartási feladatokat végezni a védelmi eszközökön
létesítményeken,
környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységet végezni.

a

védelmi

Kapcsolódó szakképesítések
A

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

és

B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

azonosító száma

54 853 01

megnevezése

Vízügyi technikus

a kapcsolódás módja

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A
B
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése

4.1.
4.2.
4.3.

10883-12

Vízkárelhárítás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

azonosító száma

10883-12

B
C
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése

Vízkárelhárítás

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Vízkárelhárítási gyakorlat
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett vízkárelhárítási feladatot old meg, az általa
megismert módon, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. A
feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket
használhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex feladat

A vizsgafeladat ismertetése:
Vízkárelhárító ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények
fejezetben megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét
tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák
menüpontjában.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

5.4.

5.5.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Kéziszerszámok
Kisgépek
Fenntartó gépek
Gépjárművek
Vízi járművek
Védelmi eszközök
Vízméréshez használt műszerek
Kommunikációs eszközök

7. EGYEBEK

”

3. melléklet a 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelethez
Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 72–73. sorral egészül ki:

[A
1
2

B

C

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
OKJ
azonosítószám

„
72 51. 55 850 06

73 52. 31 853 03

szakképesítés
megnevezése

D
E
133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelet
OKJ
szakképesítés
azonosítómegnevezése
szám

F

G

1/2006. (II. 17.) OM rendelet
OKJ
azonosítószám

H

I

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
OKJ
azonosítószám

szakképesítés
megnevezése

Vízgazdálkodó szaktechnikus

54 850 01
0010 54 06

Vízgazdálkodó

54 850 01
0010 54 06

Vízgazdálkodó

52 5842 01

Vízkárelhárító

31 853 05
0000 00 00

Vízkárelhárító

31 853 05
0000 00 00

Vízkárelhárító

–

szakképesítés
megnevezése]

Környezetés vízgazdálkodási
technikus
–
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