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A Kormány
57/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva, a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a (1) bekezdésé-
nek b), c), f), j), g), k) pontjaiban, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végre-
hajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„1/A. § Az építésre, a tereprendezésre, illetve a vízgazdál-
kodási célból végzett mederalakításra hatósági engedéllyel
rendelkezõ a tevékenysége során kitermelt ásványi nyers-
anyagot az engedélyében meghatározottak szerint felhasz-
nálhatja, vagy azon a külön jogszabály szerint tulajdonjogot
szerezve azt hasznosíthatja, vagy értékesítheti.”

2. §

(1) A Vhr. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a bányászati jog átruházására vonatkozó közokiratba

vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba fog-
lalt megállapodást;

b) az átvevõ közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos)
által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatát a bányá-
szati joggal és tevékenységgel összefüggésben az átadót
terhelõ kötelezettségek, különösen a tájrendezési, bánya-
bezárási (mezõfelhagyási), környezet- és természetvédel-
mi kötelezettségek, és a meg nem fizetett bányajáradék
átvállalásáról;

c) az átadás idõpontjában kitermelhetõ ásványvagyon
mennyiségérõl készített kimutatást;

d) az átvevõ egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát;
e) az átvevõ ajánlatát a Bt. 41. § (7) bekezdés szerinti

biztosíték adására, amely az átadó által nyújtott biztosíték-
nál nem lehet kevesebb;

f) a tevékenység gyakorlására elõírt jogszabályi felté-
telek, szakmai és egyéb követelmények teljesítésének iga-
zolását;

g) az átadó által megépített létesítmények tulajdon-,
használati jogának rendezésére vonatkozó megállapodást;

h) az átadó nyilatkozatát a bányászati jogot terhelõ
jogokról;

i) az átadás idõpontjára vonatkozóan kiegészített
bányamûvelési térképet.”

(2) A Vhr. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bányászati jog csak a megállapított bányatelek,

illetve az engedélyezett kutatási terület egésze tekinte-
tében ruházható át.”

3. §

A Vhr. 4. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Bt. 20. § (3) bekezdésének alkalmazása szem-
pontjából ásványvagyon-védelmi vagy egyéb közérdek-
nek minõsül különösen:

a) a költségesebb termelési, mûvelési eljárás alkalma-
zása az ásványvagyon termelési veszteségeinek csökken-
tése és az ipari vagyon mennyiségének növelése érdeké-
ben,

b) a nem gazdaságos kitermelés foglalkoztatáspoliti-
kai, energiaellátási érdekbõl történõ fenntartása,

c) ha a bányavállalkozó vállalja, hogy a földalatti gáz-
tárolóban állami tulajdonban álló párnagáz megváltását
követõen a párnagázt 15 évig nem termeli ki, vagy a meg-
váltott párnagáznak megfelelõ mennyiségû földgázt a ren-
delkezésére álló más földalatti gáztárolóban 15 éven
keresztül készletként biztosítja.

(3) A bányajáradék mértékének csökkentése iránti
kérelmet, az azt alátámasztó indokolással az MBFH-hoz
kell benyújtani.”

4. §

(1) A Vhr. 6. §-ának (1) bekezdése b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A nyílt területre vonatkozó kutatási jog adományozása
iránti kérelmet az illetékes bányakapitánysághoz kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:]

„b) a kutatási terület közigazgatási megjelölését, az
Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rend-
szer szerinti koordinátákkal történõ lehatárolását, a kutatás
mélységi lehatárolását (a kutatási terület alaplapját),
szilárd ásványi nyersanyag esetében a kért kutatási terület-
tel lefedett ingatlanok helyrajzi számát;”

(2) A Vhr. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez mellékelni kell a kutatási terület
Egységes Országos Térképrendszerben készült, legfeljebb
1:100 000 méretarányú térképét. A térképen fel kell tüntet-
ni az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, és ábrázolni
kell a kutatási terület határvonalát a határpontok számozá-
sával.”
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(3) A Vhr. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Kutatási jog nem adományozható
a) annak, aki a korábbi kutatási jogadománya (engedé-

lye) alapján vállalt, és a kutatási mûszaki üzemi tervben
számára engedélyezett kutatási tevékenységét a kérelme-
zett területen neki felróhatóan a kérelem benyújtását meg-
elõzõ 5 éven belül nem teljesítette;

b) a bányavállalkozónak szilárd ásványi nyersanyag
esetében 5 éven belül arra a területre, amelyet a bányavál-
lalkozó már megkutatott, és a kutatás eredményérõl
készült zárójelentést a bányafelügyelet jogerõs és végre-
hajtható határozatban elfogadta;

c) annak, aki a bányajáradék bevallására és fizetésére
elõírt kötelezettségét [Bt. 20. § (2) bekezdés] bármely,
általa mûvelt kitermelõhely vonatkozásában nem teljesí-
tette, illetve akinek végrehajtható bányászati bírság
[Bt. 41. § (1) és (2) bekezdés] vagy felügyeleti díj tartozása
[Bt. 43. § (9) bekezdés] van;

d) a kérelmezett terület azon részére, vagy arra az ásvá-
nyi nyersanyagra, amelyre vonatkozóan a jog megadása
már megállapított bányászati jogot sértene.”

(4) A Vhr. 6. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A kutatást legfeljebb 4 év idõtartamra szabad enge-
délyezni, amely két alkalommal az eredetileg engedélye-
zett idõtartam felével meghosszabbítható. A kutatásra
engedélyezett idõtartamot a kutatás mûszaki üzemi tervét
jóváhagyó határozat jogerõre emelkedésének és végrehajt-
hatóvá válásának napjától kell számítani. Ha a kutatást
– a bányavállalkozónak fel nem róható okból – hatósági
rendelkezés miatt szüneteltetni kell, az így kiesett idõ a
kutatás engedélyezett idejébe nem számítható be. A szüne-
telés okát és idõtartamát a bányavállalkozónak kell iga-
zolni.”

5. §

(1) A Vhr. 6/C. §-ának (2) bekezdése a következõ
j) ponttal egészül ki:

[A terv szöveges részének tartalmaznia kell:]
„j) a kutatás során kitermelni kívánt ásványi nyersanyag

mennyiségét és a kitermelés indokát.”

(2) A Vhr. 6/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A kutatásra vonatkozó mûszaki üzemi terv jóváha-
gyásáról a bányakapitányság a közremûködõ szakhatósá-
gok, illetve kivett hely (Bt. 49. § 16. pont) esetén a hatás-
körrel rendelkezõ hatóság kivett helyre vonatkozó állás-
foglalása alapján határozatban dönt, amelyben meghatá-
rozza a kutatás engedélyezett idõtartamát, az ásványva-
gyon-gazdálkodás, a biztonság és a tulajdon védelme érde-
kében szükséges feltételeket.”

(3) A Vhr. 6/C. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül
ki:

„(8) A kutatási mûszaki üzemi terv nem hagyható jóvá
a) a kérelemben megjelölt kutatási terület azon részén,

amelyen a kutatási tevékenység kivett helyet érint és a te-
vékenység végzéséhez a hatáskörrel rendelkezõ hatóság
nem járult hozzá;

b) annak, aki a bányajáradék bevallására és fizetésére
elõírt kötelezettségét [Bt. 20. § (2) bekezdés] bármely,
általa mûvelt kitermelõhely vonatkozásában nem teljesí-
tette, illetve akinek végrehajtható bányászati bírság
[Bt. 41. § (1) és (2) bekezdés] vagy felügyeleti díj tartozása
[Bt. 43. § (9) bekezdés] van.”

6. §

A Vhr. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A kutatásra engedélyezett idõszakon belül a bánya-
vállalkozó a kutatási területet vagy annak egy részét
visszaadhatja. A bányakapitányság a terület-visszaadást
akkor fogadhatja el, ha a visszaadásra bejelentett területen
a bányakárokat megtérítették, továbbá a tájrendezési és
környezetvédelmi, valamint a földvédelmi, talajvédelmi
kötelezettségeket teljesítették. A visszaadás elfogadásáról
a bányafelügyelet határozatban dönt. A visszaadott terüle-
ten a kutatási jog a határozat jogerõre emelkedése napján
szûnik meg.”

7. §

(1) A Vhr. 8. §-ának (2) bekezdése f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A kutatási zárójelentésnek tartalmaznia kell:]
„f) a kutatással megismert ásványi nyersanyag(ok) meg-

határozását és minõségi jellemzését, az ásványvagyon
minõségi kategóriánkénti mennyiségi meghatározását és
ennek megbízhatóságát. Az ásványvagyon minõsítését
ásványi nyersanyagonként – a kutatási mûszaki üzemi
tervben elõírt vizsgálatok eredményei alapján – a legma-
gasabb fajlagos értékûtõl a kevésbé értékes nyersanyag
felé haladva kell elvégezni.”

(2) A Vhr. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A kutatási zárójelentés elfogadásáról a bányakapi-
tányság határozatban dönt. A határozatnak tartalmaznia
kell:

a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését és
sarokpontjainak EOV koordinátáit;

b) a kutatás során – az elõírt vizsgálatok eredményei
alapján – minõsített ásványi nyersanyagok megnevezését
és a külön jogszabály szerinti besorolási kódját;

c) azon ásványi nyersanyagok megnevezését, besoro-
lási kódját és vagyonszámítási adatait, amelyeket az
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Országos Ásványvagyon Nyilvántartásba – a jóváhagyást
követõ ásványvagyon mérleg készítése során – fel kell
venni.”

8. §

(1) A Vhr. 11/A. §-ának (2) bekezdése c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell]
„c) külfejtéses mûvelésre tervezett bányatelek esetében

a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igény-
bevételi ütemtervét

ca) a kitermelés megkezdésének tervezett idõpontjától
számított elsõ öt évre vonatkozóan évenkénti,

cb) az 5-ödik év és a 35-ödik év közötti idõtartamra
vonatkozóan ötévenkénti bontásban,

cc) a 35 évnél késõbb tervezett igénybevétel esetén
„35 éven túl” utalással.”

(2) A Vhr. 11/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a)–d) pontok szerinti mellékleteket
egy-egy, az e) pont szerinti mellékletet kettõ, az f)–h) pon-
tok szerinti mellékleteket a bányatelek megállapítási eljá-
rásban szakhatóságként közremûködõ érintett hatóságok
számát [35. § (10) bekezdés, 1. számú melléklet] kettõvel
meghaladó példányszámban kell benyújtani.”

9. §

A Vhr. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A bányatelket megállapító határozatban a bányaka-
pitányság rendelkezik a bányászattal járó veszélyeztetés
elhárításához vagy csökkentéséhez szükséges mûszaki
intézkedésekrõl és feltételekrõl, szilárdásvány-bányászat
esetében jóváhagyja az újrahasznosítási célt, külfejtéses
mûvelésre tervezett bányatelek esetén elõírja a tájrendezé-
si elõterv alapján meghatározható követelményeket, és
dönt a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható
igénybevételi ütemtervérõl.”

10. §

A Vhr. a 12/A. §-át követõen a következõ 12/B. §-sal
egészül ki:

„12/B. § (1) A Bt. 26/A. §-ának (7) bekezdése szerinti
pályázatot az MBFH a bányavállalkozó bányászati jogát
törlõ határozat jogerõssé és végrehajthatóvá válásától szá-
mított 90 napon belül meghirdeti.

(2) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedését;
b) a bányatelekben lévõ ásványi nyersanyag(ok) meg-

nevezését, mennyiségét és minõségét;

c) a bányászati jog megszerzése esetén fizetendõ ellen-
érték legkisebb összegét;

d) a bányászati jogot terhelõ tájrendezéssel, környezet-
és természetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket;

e) a részletes pályázati anyag megvásárlásának díját és
helyét;

f) a pályázattal kapcsolatos információk elérhetõségeit;
g) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és határ-

idejét;
h) a pályázatok elbírálásának szempontrendszerét,

határidejét.
(3) Nem vehetõ figyelembe annak a bányavállalkozó-

nak a pályázata, akinek az adott bányatelekre vonatkozó
bányászati jogát a Bt. 26/A. § (6) bekezdése alapján törölte
a bányafelügyelet.

(4) A bányászati jog ellenértéke a Magyar Államot,
a pályázattal kapcsolatos díjak az MBFH-t illetik meg.

(5) Ha a pályázat eredménytelen, a bányatelket a bánya-
felügyelet hivatalból törli, és szükség esetén intézkedik
a fennmaradó kötelezettségeknek a Bt. 41. § (7) bekezdése
szerint rendelkezésre álló biztosíték terhére történõ teljesí-
tésérõl.”

11. §

A Vhr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A mûszaki üzemi terv intézkedéseit indokolni

kell, és meg kell adni végrehajtásuk ütemezését. Ha a jóvá-
hagyásra kért mûszaki üzemi terv ingatlan igénybevételi
terve eltér a 11/A. § (2) bekezdésének c) pont szerinti
ütemtervtõl, úgy az érintett ingatlantulajdonosokat errõl az
eljárás megindításáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.
Az ingatlan igénybevételi ütemterv módosításáról a bá-
nyakapitányság a mûszaki üzemi tervet vagy annak módo-
sítását jóváhagyó határozatában dönt.

(2) Ha a mûszaki üzemi terv védõpillér-lefejtést irányoz
elõ, a bányakapitányság az érintett szakhatóságokat és
egyéb érdekelteket köteles az eljárásba bevonni.

(3) Kitermelésre vonatkozó mûszaki üzemi terv –
amennyiben a környezetvédelmi engedély érvényességi
ideje ennél nem rövidebb – mélymûvelés, illetve kõolaj- és
földgázbányászat esetében legfeljebb 5 év, míg külfejté-
sek esetében legfeljebb 15 év idõtartamra hagyható jóvá.
A mûszaki üzemi tervet a bányavállalkozónak évente felül
kell vizsgálnia, és megváltozott viszonyok esetén köteles
a mûszaki üzemi terv módosítását kezdeményezni. Ha a
bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meg-
határozott területet a tervidõszakban nem vette igénybe,
a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy
alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idõ
felével meghosszabbítható.

(4) A mûszaki üzemi tervet, illetve a módosítására irá-
nyuló kérelmet a tervezett tevékenység megkezdését meg-
elõzõen legalább 60 nappal kell jóváhagyásra a bánya-
kapitánysághoz benyújtani.”

5. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1005



12. §

A Vhr. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A jóváhagyott mûszaki üzemi terv módosítá-

sára – a (2) bekezdés kivételével – kizárólag a bányakapi-
tányságnak az érdekelt szakhatóságok állásfoglalásán ala-
puló jóváhagyásával kerülhet sor.

(2) Nem kell a mûszaki üzemi terv módosítási eljárásba
az érintett szakhatóságokat bevonni, ha a módosítás a mû-
szaki üzemi terv teljesítési határidejének 14. § (3) bekez-
dése szerinti meghosszabbítására irányul. A mûszaki üze-
mi terv módosításának jóváhagyásáról szóló döntést
közölni kell a mûszaki üzemi terv jóváhagyási eljárásban
részt vevõ szakhatóságokkal.”

13. §

A Vhr. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Szüneteltetésre vonatkozó mûszaki üzemi terv leg-
feljebb 3 évi idõtartamra hagyható jóvá. A szüneteltetési
mûszaki üzemi tervet a hatályos mûszaki üzemi terv enge-
délyezett idõtartamán belül, a tervezett szüneteltetés meg-
kezdését megelõzõen legalább 60 nappal kell az illetékes
bányakapitányságra benyújtani.”

14. §

A Vhr. 19/A. §-ának (2) bekezdése h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A biztonsági övezeten belül a (7) és (8) bekezdésben
foglaltak kivételével tilos:]

„h) a kõolaj- és földgázbányászati létesítmények, az
elosztóvezeték, a szállítóvezeték részét képezõ állomások,
fáklyák, biztonsági övezetének teljes terjedelmében, illetve a
szállítóvezeték tengelyétõl mért 5-5 m távolságon belül

ha) fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét
veszélyeztetõ egyéb növények (bokrok, cserjék, szõlõ
stb.) ültetése,

hb) szõlõ és egyéb kordonok elhelyezése,
hc) a 0,5 m-nél nagyobb mélységû talajmûvelés,
hd) egyéb földmunka végzése a kézimunkával végzett

régészeti feltárás kivételével,
he) a tereprendezés.”

15. §

A Vhr. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A bányavállalkozó a bányászati tevékenységek,
a földgázellátásról szóló törvény alapján szállítási, táro-
lási, elosztási mûködési engedéllyel rendelkezõ szervezet
(engedélyes) a Bt. hatálya alá tartozó gázipari tevékenysé-

gek elvégzésére más személlyel (vállalkozó) szerzõdést
köthet, ha a vállalkozó a tevékenységre jogszabályban elõ-
írt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizs-
gával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek
megfelelõ személyeket foglalkoztat. A vállalkozó alvállal-
kozót a bányavállalkozó, illetve engedélyes hozzájárulá-
sával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevé-
kenység végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra
elõírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybe-
vételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal
megelõzõen a bányakapitányságnak be kell jelenteni.
A vállalkozó (alvállalkozó) közremûködése nem érinti a
bányavállalkozónak, engedélyesnek a Bt. hatálya alá tar-
tozó tevékenységért fennálló felelõsségét. A bejelentés
nem mentesíti a földgázellátásról szóló törvény alapján
szállítási, tárolási, elosztási mûködési engedéllyel rendel-
kezõ szervezetet a vállalkozó igénybevételére vonatkozó,
külön jogszabályban elõírt engedély megszerzése alól.”

16. §

A Vhr. 22. §-a a következõ (9)–(12) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások
tájrendezésére vonatkozó mûszaki üzemi tervre a 13. §
(3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

(10) A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások
(e mélyfúrások során kialakított kutak) további hasznosí-
tására vonatkozó felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia
kell

a) a kút tulajdonosának nevét, és tulajdonjogának iga-
zolását;

b) a kút geodéziai adatait (X, Y, külszíni Z koordinátái
EOV rendszerben), az érintett ingatlan hrsz.-át;

c) a kút szerkezetére, állapotára vonatkozó mûszaki
leírást, azon belül

ca) a talpmélységet,
cb) a harántolt rétegek jellemzõ adatait,
cc) a béléscsõ-rakatok adatait (saruállás, átmérõk, fal-

vastagságok) és a cementpalást adatait, a béléscsõ- és
gyûrûsterek feltöltésére vonatkozó adatokat,

cd) a cementdugók, mechanikus dugók elhelyezési
mélységére, állapotára vonatkozó adatokat,

ce) a kutat feltöltõ folyadék adatait,
cf) a kút- és lyukfej-szerelvény adatait,
cg) a kúton mért nyomásadatokat,
ch) a kútkörzet adatait;
d) a fúrás mélyítésének eredeti célját;
e) a hasznosításra vonatkozó javaslatot.
(11) A bányafelügyelet a felülvizsgálati kérelemben

foglalt hasznosítási javaslat elfogadása esetén külön eljá-
rásban dönt az érdekelt szakhatóságok bevonásával a hasz-
nosítás jóváhagyásáról.

(12) A jóváhagyási kérelemhez mellékelni kell
a) a kútmunkálatok kiviteli tervét,

1006 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 5. szám



b) a kivitelezés megvalósulási ütemtervét,
c) az alkalmazandó fúró- (lyukbefejezõ) berendezés

típusát, paramétereit,
d) a tervezett víz- és környezetvédelmi intézkedéseket.”

17. §

A Vhr. 25. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, a § a következõ új (7)–(9) bekezdés-
sel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi (7) és (8) bekezdé-
sének megjelölése (10) és (11) bekezdésre változik:

„(5) A bányakapitányság a bányászati jog átruházásá-
hoz elõírt hozzájárulás iránti, valamint a mûszaki üzemi
terv, illetve módosításának jóváhagyására irányuló kére-
lem elbírálása során dönt – a koncessziós szerzõdés esetét
kivéve – a bányavállalkozót terhelõ kötelezettségek telje-
sítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és teljesítésének
módjáról. A kérelemhez a bányavállalkozó köteles a bizto-
síték nagyságát alátámasztó költségtervet, és a biztosíték-
adás módjára vonatkozó ajánlatot mellékelni.

(6) A költségtervet a bányavállalkozónak úgy kell elké-
szítenie, mintha harmadik személy végezné el a bányavál-
lalkozót terhelõ kötelezettségekbõl fakadó feladatokat

a) Bt. 41. § (7) bekezdésében meghatározott vala-
mennyi kötelezettségre,

b) az újrahasznosítási célra,
c) a hulladékkezelõ létesítmény várható környezeti

hatására (különösen annak osztályára, a hulladék jellem-
zõire és a tájrendezett terület jövõbeni felhasználására),

d) a bányaüzem területén, a mûszaki üzemi terv(ek)
alapján igénybevett, vagy igénybe venni kívánt ingatlanok
még nem tájrendezett területére,

e) a tájrendezés során alkalmazni kívánt gépi berende-
zések igénybevételének költségére,

f) a tájrendezés során felhasználandó idegen beszerzé-
sû anyagok szállítási költséggel növelt értékére,

g) a külön jogszabály szerinti környezetkárosodás eny-
hítésére, a károsodást megelõzõ vagy ahhoz közeli, kielé-
gítõ állapot helyreállítására, valamint a környezeti elem
által a károsodást megelõzõen nyújtott szolgáltatás helyre-
állítására vagy azzal egyenértékû szolgáltatás biztosítására

figyelemmel.
(7) Az (5) bekezdésben foglalt biztosítékul hitelintézet-

tel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapo-
dás (bankgarancia, biztosítási szerzõdés alapján kiállított
– garanciát tartalmazó – biztosítói kötelezvény, hitelinté-
zet vagy biztosító szerzõdésben vállalt készfizetõ kezessé-
ge), a külön jogszabály szerint képzett céltartalék, zálog-
jog, óvadék, illetve hitelintézetnél e célra tartósan lekötött
pénzbetét szolgálhat.

(8) A fedezeti megállapodás, illetve a betéti szerzõdés
módosításához, illetve megszüntetéséhez, valamint a
pénzbetét felhasználásához a bányafelügyelet hozzájáru-
lása szükséges. A bányafelügyeleti hozzájárulás szüksé-
gességét a hitelintézettel, biztosítóval kötött szerzõdésnek
is tartalmaznia kell. A biztosíték terhére a bányafelügyelet
végrehajtási döntésben intézkedhet.

(9) Az (5) bekezdésben foglalt biztosíték mértéke a
külön jogszabály szerint képzett céltartalék esetében nem
haladhatja meg a 2 milliárd forintot.”

18. §

A Vhr. a 30/B. §-át követõen a következõ 30/C. §-sal
egészül ki:

„30/C. § (1) A bányafelügyelet a földtani közeg és az
ásványi nyersanyagok megkutatottsága, a földtani veszé-
lyek felmérése, és a földtani közeg hasznosítása területén
gyakorolt hatáskörében eljárva

a) vizsgálja
aa) a rendelkezésre álló földtani adatok és információk

használatát,
ab) a kutatási módszerek célszerûségét, a szükséges

megismerés minimális szintjét,
ac) a kivitelezés és az értékelés szakmai színvonalát,

ideértve a kutatás irányítójának szakirányú szakértõi jogo-
sultságát,

ad) a földtani közeg egyéb célú hasznosításának esetle-
ges ellehetetlenülését, ideértve az ásványi nyersanyag
kitermelést is;

b) gyûjti, kezeli és szolgáltatja az e tevékenységek
során keletkezett földtani adatokat.

(2) A bányafelügyelet a földtani közeg veszélyei elleni
védelem hatáskörében eljárva

a) intézkedést kezdeményezhet a katasztrófavédelmi ha-
tóságnál és az illetékes önkormányzatnál, valamint részt vesz
a veszélymegelõzés és -elhárítás szakmai felügyeletében;

b) a földtani veszélyhelyzetek megelõzésére kezdemé-
nyezheti a vis maior keret, valamint a központi költség-
vetés általános tartalék felhasználását.”

19. §

A Vhr. 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az 500 m-nél mélyebben elhelyezkedõ mélységi vi-
zek felszínre hozatalára irányuló hatósági eljárásban a bá-
nyakapitányság szakhatóságként mûködik közre. Az 500
m-nél nem mélyebb, bányászati technológiával mélyített
fúrásokat, a fúrási munkák megkezdés elõtt legalább 8 nap-
pal be kell jelenteni az illetékes bányakapitánysághoz.”

20. §

A Vhr. 35. §-a a következõ (13)–(16) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(13) Amennyiben egy „A” osztályba sorolt bányászati
hulladékkezelõ létesítmény üzemeltetése káros hatással le-
het egy másik Európai Uniós tagállam környezetére, és eb-
bõl eredõen veszélyt jelenthet az emberi egészségre, vagy
ha egy érintett tagállam kéri, akkor a bányászatért felelõs
miniszter ugyanakkor továbbítja a vonatkozó információt a
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másik tagállamnak, amikor azt a saját állampolgárai számá-
ra is hozzáférhetõvé teszi. Ez a tájékoztatás képezi az alap-
ját a kölcsönösség és egyenrangúság alapján folyó konzul-
tációnak a kétoldalú kapcsolatok keretein belül.

(14) A bányászatért felelõs miniszter a nemzetközi két-
oldalú kapcsolatok keretében biztosítja, hogy a (13) be-
kezdésben említett esetekben az engedélykérelmeket,
megfelelõ ideig, annak a tagállamnak a nyilvánossága szá-
mára is hozzáférhetõvé tegyék, amelynek környezetére
a létesítmény hatással lehet, hogy az még az illetékes ható-
ság döntéshozatala elõtt észrevételeket tehessen.

(15) A (13) bekezdésében említett, bányászati hulladék-
kezelõ létesítménnyel kapcsolatos baleset esetén az üze-
meltetõ haladéktalanul megadja a katasztrófavédelmi
hatóságnak és a bányafelügyeletnek az emberi egészségre
gyakorolt hatások minimalizálásához és a – tényleges
vagy potenciális – környezeti károk mértékének felméré-
séhez és minimalizálásához szükséges információkat.

(16) A bányafelügyelet figyelemmel kíséri az elérhetõ leg-
jobb bányászati hulladékkezelési technikák fejlõdését.”

21. §

A Vhr. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 94/22/EK irány-

elve (1994. május 30.) a szénhidrogének kutatására, feltá-
rására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásá-
nak és felhasználásának feltételeirõl;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irány-
elve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelõ
iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK
irányelv módosításáról [3. cikk 28. pontja, 14., 16. cikk és
21. cikk (2) bekezdése], a rendelet 35. §-a.”

22. §

A Vhr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-
lete lép.

23. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
– a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 24. §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.

(3) A Vhr. 2. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az
„a Belügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium” szöveg,
d) pontjában az „a Gazdasági Minisztérium” szövegrész
helyébe az „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium”
szöveg, h) pontjában az „a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma” szövegrész helyébe az „az Oktatási és
Kulturális Minisztérium” szöveg lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Vhr.
1/B. §-a, 2. §-a (3) bekezdésének g) pontja, 6/C. §-ának
(5) bekezdése és a 22. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.

(5) E rendelet 20. §-a az ásványinyersanyag-kitermelõ
iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK
irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i
2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14.,
16. cikkeinek, valamint 21. cikke (2) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.

(6) E rendelet 1–22. §-a, valamint 23. §-ának (3)–(5) be-
kezdése a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

(7) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

24. §

(1) A Vhr. 25. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) Az (5) bekezdésben foglalt biztosítékul hitelinté-
zettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti meg-
állapodás (bankgarancia, biztosítási szerzõdés alapján
kiállított – garanciát tartalmazó – biztosítói kötelezvény,
hitelintézet vagy biztosító szerzõdésben vállalt készfizetõ
kezessége), zálogjog, óvadék szolgálhat.”

(2) A Vhr. e rendelet 24. §-ának (1) bekezdésével meg-
állapított 25. § (7) bekezdését a folyamatban lévõ, elsõ fo-
kú határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni
kell. A bányavállalkozó köteles 2010. március 1-jétõl szá-
mított 30 napon belül a biztosítékra vonatkozó új ajánlatát
a bányafelügyeletnek megküldeni. Ha a bányavállalkozó e
kötelezettségét nem teljesíti, a bányafelügyelet a bányá-
szati tevékenység megkezdését nem engedélyezi, illetve
folytatását a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
az 57/2008. (III. 26.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A bányászati szakigazgatási eljárásban
szakhatóságként közremûködõ érintett hatóságok

1. A katasztrófák elleni védekezésért és az építésügyért
felelõs miniszter területén:

1.1. tûzvédelem (a bányák föld alatti és azzal egy tekin-
tet alá esõ külszíni létesítményei kivételével)

– elsõ fokon: illetékes hivatásos önkormányzati tûzol-
tóparancsnok,
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– másodfokon: megyei katasztrófavédelmi igazgató,
a fõváros területén az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság;

1.2. építésügy
– elsõ fokon: az építésügyi és az építésfelügyeleti ható-

ságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A. és 1/B. mellék-
letében meghatározott elsõfokú építésügyi hatóság,

– másodfokon: közigazgatási hivatal.

2. Az egészségügyért felelõs miniszter területén:

2.1. egészségvédelem
– elsõ fokon: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat regionális intézete,
– másodfokon: Országos Tisztifõorvosi Hivatal;

2.2. gyógyhelyek, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap
lelõhelyek védelme

– elsõ fokon: Országos Tisztiorvosi Hivatal Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága,

– másodfokon: Egészségügyi Engedélyezési és Köz-
igazgatási Hivatal.

3. Az agrárpolitikáért felelõs miniszter területén:

3.1. mezõgazdaság
3.1.1. termõföldvédelem
– elsõ fokon: körzeti földhivatal,
– másodfokon: fõvárosi, megyei földhivatal;
3.1.2. talajvédelem
– elsõ fokon: Illetékes Megyei Mezõgazdasági Szak-

igazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
– másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság;

3.2. erdõgazdaság
– elsõ fokon: Illetékes Megyei Mezõgazdasági Szak-

igazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság,
– másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Központ Állami Erdészeti Szolgálat Központ.

4. A gazdaságpolitikáért felelõs miniszter területén:

4.1. útügyekben
4.1.1. országos közutak esetében
gyorsforgalmi út (autópálya, autóút), valamint közúti

határátkelõhely közlekedési építményei esetében
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
egyéb országos közút esetében

– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes
regionális igazgatósága,

– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala;

4.1.2. helyi közutak esetében
a települési önkormányzat tulajdonában lévõ közutak

esetében
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ közutak

esetében
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
a fõvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévõ

közutak esetében
– elsõ fokon: fõvárosi fõjegyzõ,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága;

4.2. vasúti ügyekben
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;

4.3. víziközlekedési ügyekben:
a vízi utat keresztezõ szénhidrogén vezetékkel kapcso-

latos eljárásban
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;
egyéb esetekben
– elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes

regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala;

4.4. polgári repülési ügyekben
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközle-

kedési Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala.

5. A honvédelemért felelõs miniszter területén:

5.1. honvédelmi ügyekben
– elsõ fokon: Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,
– másodfokon: honvédelmi miniszter;
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5.2. állami légiközlekedési hatósági ügyekben
– elsõ fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközle-

kedési Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-

ponti Hivatala.

6. A környezetvédelemért felelõs miniszter területén:

környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, vízügyi
hatósági ügyekben

– elsõ fokon: illetékes környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelõség,

– másodfokon: Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség.

7. Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter terüle-
tén:

hírközlési hatósági ügyekben
– elsõ fokon: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala,
– másodfokon: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsá-

nak elnöke.

8. A kultúráért felelõs miniszter területén:

kulturális örökségvédelem terén
– elsõ fokon: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatás-

körrel rendelkezõ területi szerve,
– másodfokon: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

elnöke.”

A Kormány
64/2008. (III. 28.) Korm.

rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól

* A Korm. rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. márius 28-i
52. számában jelent meg.

A Kormány
74/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete
a „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program
fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (a továb-
biakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. számú mellékletben felsorolt, a „Pécs 2010 – Európa
Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési kulcsprojektjei-
hez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az
(1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
eljáró hatóságokat.

(3) Azokban az esetekben, amikor a mellékletben megha-
tározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a szakhatóságként
közremûködõ szervet a 2. számú melléklet határozza meg.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen indult
közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépé-
se nem érinti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

1. Zsolnay Kulturális
Negyed

Mûemléki védelem alatt álló:
40504/1 hrsz., 40504/3 hrsz.,
40504/4 hrsz., 40504/5 hrsz.,
40484 hrsz., 40485 hrsz., 40486 hrsz.
Zsolnay Vilmos út:
40510 hrsz.
A 6-os sz. fõúttól délre fekvõ része:
40511/1 hrsz., 40511/2 hrsz.,
40511/3 hrsz.
Basamalom utca: 40512/1 hrsz.
Felsõvámház utca: 40390/1 hrsz.
,,Dozsó”: 40504/1 hrsz.
Zsolnay Mauzóleum és környezete:
40167 hrsz., 40164/12 hrsz.,
40164/37 hrsz.
Zsolnay Pirogránit Üzem
40504/6 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

2. „Nagy Kiállítótér”
projekt
(a megváltozott
projekt-
tartalommal)

„Nagy kiállítótér új épületének területe”
18341 hrsz.,
Martyn Ferenc Múzeum telke és a felette
lévõ park:
18342 hrsz., 18343 hrsz.
Múzeumok rekonstrukciója:
18359/1 hrsz.
Káptalan utca 5.:
18358 hrsz., 18359/2 hrsz.,
8359/1 hrsz.
Vasarely Múzeum: 18356 hrsz.
Tornapálya: 18357 hrsz.
Káptalan utca 4.:
18307 hrsz., 18340 hrsz.,
Papnövelde utca: 17122 hrsz.,
Papnövelde u. 5.: 17683 hrsz.
Belvárosi Ált. Isk.: 17656 hrsz.,
Szepesy I. utca: 18355 hrsz.
Káptalan utca: 18344 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Aranyos Szent János kút: 18338 hrsz.
Eszperantó park: 17655 hrsz.,
17654 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
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Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

3. Pécsi Konferencia-
és Koncert Központ

Közterületek (közpark, sétány):
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz
elvezetés
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója

4. Közterek és parkok
Megújítása

Uránvárosi park rekonstrukciók:
Gyalog-kerékpárút, járda, emlékmû
rekonstrukció, utcabútorok, parképítés,
térburkolatok:
531 hrsz., 529/31 hrsz., 583/1 hrsz.,
584 hrsz., 586 hrsz., 528 hrsz.,
579/8 hrsz., 527 hrsz., 532 hrsz.,
526/26 hrsz., 613/7 hrsz., 613/6 hrsz.,
613/4 hrsz., 613/1 hrsz., 590/1 hrsz.,
587 hrsz., 529/38 hrsz., 529/39 hrsz.,
530 hrsz., 577 hrsz., 578 hrsz., 612 hrsz.,
529/37 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
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Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

Ybl Miklós utca (parkolók, út):
527 hrsz.
Út: 532 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Tettye-Havihegy városrész
(parkrekonstrukció):
Tettye tér:
16211 hrsz.
16209 hrsz.
16232 hrsz.
16207 hrsz. Borház
16172/2 hrsz.
16174 hrsz. Kávézó
16214 hrsz.
16215 hrsz.
16228 hrsz.
16229 hrsz.
16165 hrsz.
16224/2 hrsz.
16235 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Nyári Színház megújítás (Szathmáry
püspöki palota rom mûemlék):
16208 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Magaslati út (rekonstrukció):
16212 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Havihegyi út (rekonstrukció):
39323 hrsz.
39308 hrsz.
39230 hrsz.
39307/1 hrsz.
39307/2 hrsz.
39306/1 hrsz.
39309 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

Havihegyi panoráma sétány, kilátópont,
parképítés:
39315 hrsz.
393221 hrsz.
39322/2 hrsz.
39317 hrsz.
39314/2 hrsz.
39314/1 hrsz.
39321 hrsz.
39320 hrsz.
39319 hrsz.
39318 hrsz.
39313 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Szabadtéri zarándokhely (oltár), a
Havihegyi kápolna környezetének
megújítása:
39316 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Tettye utca (útrekonstrukció):
16899 hrsz.
16166 hrsz.
16210 hrsz.
16898 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Vince utca (útrekonstrukció):
16961 hrsz.
16919 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Cserzõ köz (útrekonstrukció):
16949 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Böck János utca (útrekonstrukció):
16206 hrsz.
16231 hrsz.
16864 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Felsõhavi utca
(útrekonstrukció):
16716 hrsz.
16291 hrsz.
16290 hrsz.
16771 hrsz.
16323 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

Ágota utca (útrekonstrukció):
16727 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Barátúr utca (útrekonstrukció):
16187 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Ágoston tér (rekonstrukció, EKF
kiállítótér, Bányatörténeti emlékpark,
épületfelújítás):
16717, 16718, 16719,16723, 16444/1,
16652 hrsz., 16666, 17232,
17240 hrsz.-ek

Építésügyi Hatósági
Engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Ágoston téri romok bemutatása:
16720/2, 16720/1 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Vince utca (út rekonstrukció):
16961, 16919 hrsz.-ek

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Vince utca (patak részleges felszínre
hozatala):
16961, 16919 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója

Kálvária utca (út rekonstrukció):
17104 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

5. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1015



Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

Pécs város központjának megújítása
(Széchenyi tér és környéke):
– Széchenyi tér felszín rekonstrukció
18479, 18480, 18481, 18482,
18483 hrsz.-ek
– Irgalmasok utcája – térfelszín
megújítás
17453 hrsz.
– Megye köz
17590, 17585/1, 17585/3, 17589
hrsz.-ek.
– Hunyadi út
18080 hrsz.
– Szepesy utca
18355 hrsz.
– Káptalan utca
18344 hrsz.
– Papnövelde utca
17122 hrsz.
– Ciszterci köz
18371 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Pécs város központjának megújítása
(Széchenyi tér és környéke):
– Kossuth tér
17451, 17452 hrsz.
– Hal tér
17439 hrsz.
– Fürdõ utca
17460 hrsz.
– Rákóczi út
16609/1 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Középkori egyetem:
18306, 18295, 18292/3, 18303 hrsz.-ek.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Belváros nyugati kapuja:
Rákóczi út 18556 hrsz.
Kórház tér 4126/1, 4126/2, 4358, 4374,
3492, 18686/1 hrsz.-ek
Ferencesek utcája 18477 hrsz.,
Szent István tér 18392/2 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Pécs-Indóház tér és környéke rendezése:
Közutak: útfelületek, buszvégállomás
18777, 18778, 18788, 18795/2, 18869/2,
18867, 18911/4, 18912, 18913/5,
18913/6, 19158/1, 19158/2, 18911/3,
18911/1, 18902, 18933/2 hrsz.-ek.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Közparkok
18913/8, 18866/2, 18903/1, 18903/2,
18905 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

MÁV terület (térfelszín rendezés)
19157/13 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
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Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

Pécs-EKF városrész közterületeinek
megújítása:
Közutak: útfelületek
16611, 19121, 19123, 19147, 40709,
40710, 40570/14, 40669, 40510, 35001,
40164/18, 40390/1, 16571, 16668,
16651, 16573/10, 16633, 16607,
06573/15, 16611, 40570/14, 19145,
19147, 40711, 40512/1, 40509, 40166,
40164/32, 40415, 40652, 40462, 40607,
40527, 40528, 40539, 40522, 40463,
40483 hrsz.-ek

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Közparkok:
40570/19, 19122, 40513/2, 40513/1,
35001, 40164/12 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Centrum parkoló
Közutak: útfelületek
18933/1, 18872/6 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Közparkok, parkolók
18872/8, 18878, 18883/1 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Kálvária domb:
17095, 18057, 17108, 18045/3, 18054/1,
18051/1, 18051/2, 18022, 17991 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Pécs-Megyer városrész központi
területének és kapcsolódó közterületeinek
rendezése:
23912/165, 23912/184, 23912/190,
23912/191, 23912/192, 23912/193,
23912/268, 23912/274,
23912/279 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Diana tér, Krisztina tér és környéke:
20822, 20831, 20840/3, 20840/6, 20947,
20980, 20984/1hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Napliget:
23913/65, 23913/66, 23938/2, 23941/4,
23942/81 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Pécs-Kelet központi területeinek
megújítása:
35982/3, 35982/7, 36049, 36050/11,
36050/14, 36050/15, 36051, 36052/1,
36052/10, 36053/1, 36053/9, 36054,
36170, 36265, 36267/3, 36267/18,
36267/22 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
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Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

Névtelen utcai Sport Agóra környezet:
35522, 35523, 35544, 35547/3, 35548,
35549, 35550/1, 35550/2, 35551/3,
35551/4, 35551/5, 35551/6, 35551/7,
35551/8, 35552/1, 35552/2, 35553,
35554, 35555/16, 35611, 35612, 35613,
35614/1, 35614/3, 35614/4, 35614/5,
35615, 35616/1, 35622, 35623, 35727/1,
35725, 35726, 35728, 35807/3, 37901,
37903 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Rókus-sétány és környéke:
3220/27, 3220/31, 3220/40, 3220/41,
3423, 3463, 3467, 3468, 3469, 4714/3,
4791/6, 4826, 4830 hrsz.-ek.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Köztársaság tér és környéke:
3879, 3880, 4112, 18717 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Mecseki parkerdõ:
70400, 70401, 70705/5, 70704/7,
70705/8, 70705/9, 70705/10, 70711,
70714, 70715, 70716, 70718, 24020,
24021, 24022, 24023, 24024, 24025,
24028, 24029, 24030, 24031, 24032,
24033, 24035, 24036, 24037, 24038,
24039, 24040, 24041, 24047, 24048,
24049, 24050, 24057, 24058, 24059,
24060, 24061, 24062, 24062, 24063,
24064, 24065, 24066, 24067, 24068,
24069, 24070, 24071, 24072, 24080,
24081, 52776, 52776/0291, 52776/0292,
52776/0293, 52776/0296, 52776/0297,
52776/0298, 52776/0299, 52776/0300,
52776/0310, 52776/0302, 52776/0303,
52776/0304, 52776/0305, 52776/0306,
52776/0310, 52776/0315, 52776/0316,
52776/0317, 52776/0318, 52776/0320,
52776/0323, 52776/0394, 52776/0397,
52776/0399, 52776/0400, 52776/0401,
52776/0402, 52776/0403, v0404,
52776/0405, 52776/0406, 52776/0407,
52776/0409, 52776/0411, 52776/0412,
52776/0413, 52776/0420, 52776/04,
52776/05, 52776/06, 52776/07,
52776/08, 52776/09, 52776/010,
52776/011, 52776/02, 52776/013,
52776/014, 52776/015, 52776/016,
52776/039, 52776/042, 52776/045,
52776/51561, 52776/047, 52776/048,
52776/049, 52776/050, 52776/051,
52776/052, 52776/053, 52776/054,
52776/6090, 52776/055, 52776/061,
52776/062 hrsz.-ek

Erdõvédelmi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
MGSZH Erdészeti
Igazgatóság

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium

EKF beruházásokhoz kapcsolódó
homlokzat felújítások:
16608, 17198, 17274, 17326, 17328,
17369, 17375, 17454, 17531, 17540,
17546, 17575, 17578, 17579, 17585/1,
18070, 18386, 18435, 18437, 18438,
18443, 18484, 18577 19134 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
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Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

5. Dél-Dunántúli
Regionális
Könyvtár és
Tudásközpont

PTE mûtárgyak bontása, Könyvtár és
Tudásközpont létesítése, parképítés,
felszíni parkoló, feltáró út:
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz
elvezetés
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója
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2. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

1. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezetvédelem, természetvédelem
és vízügy

illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

Közlekedés

– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes
regionális igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vasút Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Földtan illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Rendészet

– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem zárt
magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapitányság,
a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

Tûzvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– erdõvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat regionális intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának
elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója
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2. Útügyi építési engedély

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezetvédelem, természetvédelem
és vízügy

illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

Építésügy illetékes közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Közlekedés

– légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá
csatlakozó iparvágány, valamint a saját
használatú vasút esetén

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes
regionális igazgatósága

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minõsített belvizet és kikötõt
érintõ ügyekben (az úszómûves kikötõ
kivételével)
b) a vízi úttá nem minõsített belvizet és
úszómûves kikötõt érintõ ügyekben

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes
regionális igazgatósága

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Földtan illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Rendészet

– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem zárt
magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapitányság,
a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

Tûzvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– erdõvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat regionális intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal
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Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának
elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója

3. Vízjogi engedély

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Építésügy illetékes közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Közlekedés

– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes
regionális igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Földtan illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Rendészet

– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem zárt
magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapitányság,
a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

Tûzvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– erdõvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat regionális intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának
elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója

1022 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 5. szám



A Kormány
75/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete
egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról*

A Kormány
76/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete
Záhony térségében a vasúti, valamint a belsõ közúti

infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról*

A Kormány
77/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete
egyes útépítési beruházások megvalósításával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról*

* A Korm. rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. április 3-i
55. számában jelent meg.

A Kormány
78/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete
a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl,

valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl
és üzemeltetésérõl

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45. §-a (7) bekezdésének b) és k) pontjaiban, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az Alkotmány
35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva – a Kormány a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – a természetes fürdõvizekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály
szerinti medencés közfürdõre, a gyógyfürdõre, valamint
olyan mesterségesen létesített vízterekre, amelyek nincse-
nek összeköttetésben sem felszíni, sem felszín alatti vizek-
kel.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) természetes fürdõvíz: a felszíni vizek minden olyan

eleme, amelyek használatát az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistér-
ségi intézete (a továbbiakban: kistérségi intézet) fürdési
célra engedélyezte (a továbbiakban: fürdõvíz), és amelyre
nem áll fenn a fürdés állandó hatósági tilalma;

b) természetes fürdõhely: fürdési célra engedélyezett
víz és a hozzá tartozó vízparti terület (a továbbiakban: für-
dõhely);

c) fürdõhely üzemeltetõje: a fürdõhely tulajdonosa
vagy akire a tulajdonos az e rendeletben meghatározott
kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átru-
házta;

d) védõterület: a fürdõhely területét övezõ, a víz minõ-
ségének megóvása érdekében meghatározott szárazföldi
terület és vízfelszín;

e) fürdési idény:
ea) a kistérségi intézet határozatában megállapított, az

év azon két napja közötti legalább 8 hétig tartó egybefüggõ
idõszak, amikor napi átlagban legalább 100 fõ fürdõzõre
lehet számítani, vagy

eb) üzemeltetett fürdõhely esetében az átlagos napi für-
dõzõszámra tekintet nélkül a fürdõhely üzemeltetõje által
kérelmezett és a kistérségi intézet határozatában megálla-
pított idõszak;

f) szennyezés: az 1. melléklet „A” oszlopában meghatá-
rozott mikrobiológiai szennyezõ anyag vagy más olyan
élõlény vagy hulladék jelenléte, amely kihat a fürdõvizek
minõségére és veszélyezteti a fürdõzõk egészségét;

g) rövid távú szennyezés: az 1. melléklet „A” oszlopá-
ban meghatározott mikrobiológiai szennyezés, amelynek
egyértelmûen azonosítható okai vannak és amely a fürdõ-
víz minõségét a szennyezés bekövetkeztétõl számított leg-
feljebb 72 óránál tovább nem befolyásolja, valamint
amelynek az elõrejelzésére és kezelésére a 2. mellékletben
meghatározott eljárások vonatkoznak;

h) rendkívüli helyzet: olyan ritkán elõforduló esemény
vagy események kombinációja, amelyek az adott helyen
károsan hatnak ki a fürdõvíz minõségére;

i) fürdõvízprofil: a fürdõvíz olyan jellemzése, amely a
fürdõvízzel kapcsolatos egészségkárosító hatást elõidéz-
hetõ szennyezési forrásokra és szennyezési okokra, vala-
mint ezek értékelésére terjed ki;

5. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1023



j) fürdõvíz-minõségi adatsor: az 1. mellékletnek és a
6. mellékletnek megfelelõen beszerzett adatok;

k) a fürdõvíz-minõség értékelése: a fürdõvizek minõsé-
gének a 2. mellékletben meghatározott értékelési eljárás
útján történõ kiértékelése;

l) cianobaktérium burjánzás: a cianobaktériumok víz-
virágzása vízszínezõdés vagy hab formájában való felsza-
porodása;

m) makrofiton: magasabbrendû vízinövények;
n) fitoplankton: vízben lebegõ alacsonyrendû növényi

szervezetek összessége.

A fürdõvíz használatának engedélyezése

3. §

(1) Ha a kistérségi intézet illetékességi területéhez tarto-
zó felszíni vizekben a fürdõzõk számának napi átlaga leg-
alább 8 egybefüggõ naptári héten várhatóan meghaladja
a 100 fõt, valamint megvannak a fürdõzés e rendelet sze-
rint szükséges közegészségügyi követelményei, a kistér-
ségi intézet – hivatalból indított eljárásban – minden év
május 1. napjáig határozatban

a) dönt a fürdõvíz fürdési célú használatának (a továb-
biakban: fürdõvíz használat) engedélyezésérõl,

b) megjelöli a fürdési idény tartamát,
c) meghatározza a fürdõvíz minõségének ellenõrzését

szolgáló mintavételeknek a 7. § (2) bekezdése alapján
kialakított ütemtervét,

d) kijelöli a 3. melléklet szerinti védõterületet.

(2) Ha a fürdõzésnek az e rendelet szerint szükséges
közegészségügyi követelményei hiányoznak, a kistérségi
intézet határozatban elrendeli a fürdõzés tartós tilalmát,
amely egy teljes fürdési idény idõtartamára érvényes.

(3) Az engedélyezett fürdõvízben a fürdõvizek minõsé-
gének ellenõrzésére szolgáló mintavételi ütemtervet a kis-
térségi intézet akkor is meghatározza, ha a vízminõséggel
összefüggésben tartós fürdési tilalmat megállapító határo-
zatot hoz.

(4) Ha az idõjárás vagy egyéb, elõre nem látható termé-
szeti körülmény vagy esemény (különösen árvíz, föld-
rengés vagy földcsuszamlás) miatt az (1) bekezdés
a)–d) pontjaiban foglaltak megítélését nem teszi lehetõvé,
a határozathozatal legfeljebb 30 nappal elhalasztható.

(5) A kijelölt védõterület határait jól látható figyelmez-
tetõ táblákkal kell megjelölni és ott a külön jogszabályban
meghatározott korlátozásokat be kell tartani.

(6) Folyóvizeknél – a fürdõhely folyásirány szerinti fel-
sõ határa feletti szakaszán, a fürdési idényben elõforduló
legkisebb vízhozam mellett – a 3. mellékletben foglalt
ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságokat indokolt eset-
ben a kistérségi intézet szakhatósági hozzájárulásával az
illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Felügyelõség kedvezõ vagy kedvezõtlen vízminõség-vizs-
gálati adatsor alapján módosíthatja.

(7) A fürdõvíz használatának engedélyezési eljárásában
szakhatóságként közremûködik a fürdõvíz helye szerint
illetékes

a) rendõrkapitányság, a dunai, a tiszai, valamint a bala-
toni fürdõhelyek esetében az illetékes vízrendészeti rend-
õrkapitányság,

b) hajózási hatóság vízi utat érintõ vagy közlekedésre
is használt vízterület esetén,

c) Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Fõcsoportfõnöksége
dunai és tiszai fürdõhely esetén,

d) megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Budapesten
a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság,

e) Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség.

A fürdõhely kijelölése

4. §

(1) A vízparti terület tulajdonosának kérelmére a kistér-
ségi intézet fürdõhely kijelölési eljárást folytat le, melynek
keretében határozatban dönt az üzemeltetni kívánt fürdõ-
hely kijelölésérõl és a 3. § (1) bekezdésének b)–d) pontjai-
ban foglaltakról. A kérelmet a fürdõhely üzemeltetésének
tervezett megindítása elõtt legalább 30 nappal kell benyúj-
tani a kistérségi intézetnek. A határozathozatal legfeljebb
30 nappal elhalasztható a 3. § (4) bekezdésének figye-
lembevételével.

(2) A fürdõhely kijelölésének nem szükséges feltétele a
napi átlagban legalább 100 fõ fürdõzõszám várható telje-
sülése bármely fürdésre kedvezõ idõszakban.

(3) A fürdõhely kijelölési eljárásban szakhatóságként
közremûködnek a 3. § (7) bekezdésében megjelölt ható-
ságok.

(4) A kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, álló-
vízen visszavonásig érvényes.

(5) A tartós fürdési tilalom elrendeléséhez a 3. §
(2)–(3) bekezdésében foglaltak megfelelõen irányadók.

A fürdõvíz használata engedélyezésének,
illetve a fürdõhely kijelölésének eljárási szabályai

5. §

(1) A fürdõhely kijelölését megelõzõen a kistérségi inté-
zet helyszíni szemlét tart a 3. § (7) bekezdésében megjelölt
szakhatóságok, a fürdõhely fekvése szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) és
a fürdõhely kijelölését kérelmezõ részvételével. A fürdõ-
víz használatának engedélyezését megelõzõen a kistérségi
intézet helyszíni szemlét tart a 3. § (7) bekezdésében meg-
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jelölt szakhatóságok és a fürdõvíz fekvése szerint illetékes
jegyzõ részvételével.

(2) A helyszíni szemle során vizsgálni kell a fürdõvíz és
a hozzá tartozó terület alkalmasságát, beleértve a fürdõvíz
korábbi minõsítések szerinti, illetve új fürdõvíz esetén leg-
alább a 9. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti minõségét,
és annak megfelelõsége esetén meg kell állapítani

a) a fürdõvíz, illetve fürdõhely határait, valamint a
megjelölésükre szolgáló eszközök számát és elhelyezésük
módját,

b) a minõségellenõrzés céljára szolgáló, a 7. § (4) be-
kezdéssel összhangban levõ mintavételi pontot,

c) a mély víz megjelölésére szolgáló eszközök számát,
d) azt a vízállástartományt, amelynél a fürdõhely üze-

meltethetõ.

(3) A kistérségi intézet a fürdõvíz használatát akkor
engedélyezi, illetve a fürdõhelyet akkor jelöli ki, ha a für-
dõvíz minõsége – a 9. §-ban foglaltak szerint – legalább
„tûrhetõ”. Fürdõhely kijelöléséhez a kistérségi intézet
akkor járul hozzá, ha ezen túlmenõen a fürdõhely az üze-
meltetésre vonatkozó közegészségügyi elõírásoknak meg-
felel. A fürdõhelyek üzemeltetésére vonatkozó részletes
szabályokat a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A fürdõhely üzemeltetõje a 4. § (1) bekezdése sze-
rinti kérelemmel egyidejûleg benyújtja a 7. melléklet alap-
ján elkészített üzemeltetési szabályzatot. Az üzemeltetési
szabályzatnak a fürdõhely szakszerû és biztonságos üze-
meltetésével kapcsolatos részletes mûszaki, technológiai,
biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi
elõírásokat kell tartalmaznia.

(5) A védõterületen az ott keletkezett szennyvizet kizá-
rólag közcsatornára kötött vagy zárt rendszerû szennyvíz-
gyûjtõben szabad elhelyezni.

(6) A védõterületen elõforduló szennyezõdés vagy
annak veszélye esetén az üzemeltetõ haladéktalanul beje-
lentést tesz a területileg illetékes környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi hatóságnál, amely errõl haladék-
talanul tájékoztatja a kistérségi intézetet.

(7) A fürdõvíz, illetve a fürdõhely megjelölésére szol-
gáló eszközök leírását a 4. melléklet tartalmazza.

Fürdõvízprofil

6. §

(1) Az ÁNTSZ regionális intézete (a továbbiakban: re-
gionális intézet) – hivatalból indított eljárásban – minden
fürdõvíz profilját határozatban megállapítja az 5. mellék-
letben foglalt elõírásoknak megfelelõen. A fürdõvízprofil
megállapításának eljárásában szakhatóságként közremû-
ködik a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség. Egy fürdõvízprofil vonatkozhat egy vagy
több összefüggõ fürdõvízre.

(2) A fürdõvízprofilokat az 5. mellékletben elõírtaknak
megfelelõen rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni
kell.

(3) A fürdõvízprofilok elkészítése, felülvizsgálata és
frissítése során fel kell használni az adott felszíni vízre
vonatkozó, egyéb jogszabályok rendelkezései szerint vég-
zett ellenõrzések és értékelések e jogszabály teljesítése
szempontjából érdemi adatait is.

Mintavétel és laboratóriumi vizsgálat

7. §

(1) A fürdõvíz minõségellenõrzését szolgáló mintavé-
teli ütemtervhez tartozó mintavételek és laboratóriumi
vizsgálatok elvégzésérõl a kistérségi intézet gondoskodik,
üzemeltetett fürdõhely esetében errõl – a (7) bekezdésben
foglalt eltéréssel – a fürdõhely üzemeltetõje saját költsé-
gére gondoskodik.

(2) A fürdõvíz mintavételeket a kistérségi intézet által a
3. § (1) bekezdése és 4. § (1) bekezdése szerint meghatáro-
zott minõségellenõrzési ütemterv szerint kell elvégezni.
Az egyes mintavételeket legkésõbb az ütemtervben meg-
határozott idõpontot követõ 4 napon belül kell elvégezni.
Az elsõ mintavételre legfeljebb 3 héttel a fürdési idény
kezdete elõtt sort kell keríteni, majd további legalább
3 mintát kell venni a fürdési idény folyamán azzal, hogy az
egyes mintavételek között nem telhet el egy hónapnál
hosszabb idõ.

(3) Olyan fürdõvíz esetében, amelynél a fürdési idény
nem hosszabb 8 hétnél, elegendõ összesen 3 mintát venni.

(4) A mintákat az átlagosan legnagyobb fürdési forga-
lom helyén vagy a 6. § szerinti fürdõvízprofil alapján vár-
ható legnagyobb szennyezési veszély helyén, legalább
1 méteres vízmélységnél, a vízfelület alatt 30 cm-rel kell
venni. A minták vizsgálatának legalább az 1. mellékletben
megjelölt 1. és 2. paraméterekre kell kiterjednie.

(5) A rövid távú szennyezések fennállása alatt vett min-
ták figyelmen kívül hagyhatók. Ilyen esetben további min-
tát kell venni annak megerõsítésére, hogy az esemény le-
zajlott. Ez a minta nem képezi részét a fürdõvíz minõségi
adatsorának. Ha a figyelmen kívül hagyott minta helyett
egy másikra van szükség, pótmintát kell venni 7 nappal a
rövid távú szennyezés befejezõdését követõen.

(6) Rendkívüli helyzet fennállása alatt a minõségellen-
õrzési ütemterv végrehajtása felfüggeszthetõ. A minõség-
ellenõrzési ütemterv végrehajtását a rendkívüli helyzet
megszûnését követõ legrövidebb idõn belül folytatni kell.
A rendkívüli helyzet miatt hiányzó minták pótlására,
annak megszûnését követõ legrövidebb idõn belül új min-
tát kell venni.
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(7) Az (5)–(6) bekezdések esetében az elõre lefektetett
minõségellenõrzési ütemterven kívül vett minták és para-
méterek vizsgálatáról a kistérségi intézet gondoskodik az
ÁNTSZ költségvetési kerete terhére.

8. §

(1) Az e rendelet szerinti minõség-ellenõrzés célját szol-
gáló akkreditált mintavétel helyszíni szemlével egybeköt-
ve történik, amelynek ki kell terjednie a kátránymaradék,
üveg, mûanyag, gumi vagy egyéb hulladék elõfordulásá-
nak, valamint fitoplanktonok és makrofiták burjánzásának
megállapítására is. A szemle eredményét a vizsgálati jegy-
zõkönyvben rögzíteni kell.

(2) Ha a korábbi tapasztalatok, vagy a fürdõvíz-profil
cianobaktérium burjánzás lehetõségét jelzi, a helyszíni
szemle kiterjed a cianobaktérium burjánzás helyszíni vizs-
gálatára is. A helyszíni szemle során a cianobaktérium
kockázat értékelését az 1. mellékletben megadottak szerint
kell elvégezni.

(3) Ha a helyszíni szemle alapján a cianobaktérium bur-
jánzással összefüggésben egészségügyi kockázat megálla-
pítható vagy valószínûsíthetõ, a kistérségi intézet hivatal-
ból – kijelölt fürdõhely esetében a fürdõhely üzemeltetõ-
jének bejelentésére – haladéktalanul intézkedik a további
a cianobaktérium burjánzással összefüggõ egészségügyi
kockázatot feltáró vizsgálatokra (fitoplankton analízis,
cianobaktérium sejtszám meghatározás, klorofill kimuta-
tás) irányuló mintavétel és vizsgálat megszervezése céljá-
ból. A mintát ilyen vizsgálatokra akkreditált laboratórium-
ba kell eljuttatni azzal, hogy a vizsgálatra legkésõbb
36 órán belül sor kerüljön.

(4) Ha a (3) bekezdés szerint elrendelt vizsgálatok ered-
ménye a cianobaktérium burjánzással összefüggõ egész-
ségügyi kockázat megerõsítését (az 1. melléklet 3. és 4. pa-
raméterének a 2. melléklet szerinti értékelés alapján egy-
aránt kifogásolt vízminõséget) eredményezi, és a ciano-
baktérium fajösszetétele alapján a microcystin termelés
valószínûsíthetõ, a mintából el kell végeztetni a cianobak-
térium toxin analízis (1. melléklet 5. paraméter) vizsgála-
tát is.

(5) A fürdõvíz minõségére vonatkozó minták kezelése
és vizsgálata az 1. mellékletben megjelölt módszerekkel,
a 6. mellékletben megjelölt szabályok szerint történik.
Ezektõl eltérõ módszerek is alkalmazhatók, amennyiben
az így nyert eredmények egyenértékûek az 1. mellékletben
meghatározott módszerekkel, illetve a 6. mellékletben
megjelölt szabályok alkalmazásával kapott eredmények-
kel. Az eltérõ módszer alkalmazását az Országos Környe-
zetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéle-
ménye alapján az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
(a továbbiakban: OTH) engedélyezi és az engedélyt a hon-
lapján közzéteszi.

(6) Ha valamely helyszíni szemle vagy laboratóriumi
vizsgálat eredménye alapján a fürdõvíz jelentõs vagy tar-
tós minõségromlása vagy ennek lehetõsége megállapít-
ható, a kistérségi intézet kezdeményezi további vizsgálat
elvégzését.

Fürdõvízminõség értékelése és a fürdõvizek osztályozása

9. §

(1) A 7–8. § szerint elvégzett fürdõvíz vizsgálatok ered-
ményeit a kistérségi intézet minden fürdõvízre, minden
fürdési idényt követõen értékeli

a) a 2. mellékletben részletezett eljárással,
b) az 1. melléklet „A” oszlopa szerinti 1. és 2. paramé-

tereknek az aktuális, és a három megelõzõ fürdési idény
során elvégzett vizsgálatán alapuló fürdõvíz minõségi
adatsor felhasználásával.

(2) A fürdõvíz minõségének értékelése külön kitér a cia-
nobaktérium burjánzással összefüggõ egészségügyi koc-
kázatnak az utolsó fürdési idény során észlelt mértékére.

(3) A fürdõvizek minõségének értékeléséhez használt
adatsoroknak legalább 16 mintára, illetve a 7. § (3) bekez-
dése szerinti fürdõvizek esetében legalább 12 mintára kell
kiterjedniük.

(4) Négynél kevesebb fürdési idény vizsgálati adatsorá-
val is elfogadható olyan fürdõvíz minõségének értékelése,
amelyre a (3) bekezdés követelménye teljesül vagy, ha a
fürdési idény nem haladja meg a 8 hetet, és legalább 8 min-
tára kiterjedõ adatsor áll rendelkezésre, amennyiben:

a) a fürdõvizet újonnan azonosították, vagy
b) olyan változások következtek be, amelyek valószí-

nûsíthetõen befolyásolják a fürdõvíz 2. melléklet szerinti
osztályba sorolását, ez esetben az értékelést csak a változá-
sokat követõen vett mintákra vonatkozó fürdõvíz-minõ-
ségi adatsorokból kell elvégezni.

(5) A fürdõvizeket minõségüknek megfelelõen – az
(1)–(4) bekezdések szerinti értékelés eredményeként – a
kistérségi intézet az alábbi osztályokba sorolja be:

a) kifogásolt,
b) tûrhetõ,
c) jó,
d) kiváló.

(6) Ha a 8. § (2) bekezdésében elõírtak alapján nem
merült fel az emelkedett cianobaktérium burjánzással
összefüggõ egészségügyi kockázat, a fürdõvíz ebbõl a
szempontból kiváló minõsítést kap. Egyéb esetben a koc-
kázat értékelésének alapját az 1. melléklet 3. paraméter
értékeinek a táblázatban megadott határértékekhez viszo-
nyított nagysága képezi.

(7) A kistérségi intézet a vízminõségi értékelés alapján
a) a fürdõvizeket hivatalból, illetve a kijelölt fürdõhe-

lyeket az üzemeltetõ kérelmére feloszthatja, vagy
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b) az egymással szomszédos, összefüggõ fürdõvizeket
hivatalból, illetve az egymással szomszédos, összefüggõ
kijelölt fürdõhelyeket az üzemeltetõ kérelmére összevon-
hatja, ha

ba) az (5) bekezdés szerinti értékelésük az azt megelõ-
zõ 4 évben azonos eredményre vezetett, és

bb) a fürdõvízprofiljuk közös kockázati tényezõket
vagy azok közös hiányát mutatja.

10. §

(1) A 9. § (1) bekezdése szerinti értékelés alapján a
„kifogásolt” osztályba tartozó fürdõvíz esetében, az ilyen
osztályozást követõ elsõ fürdési idénytõl kezdõdõen a kis-
térségi intézet az alábbi minõség-felügyeleti intézkedése-
ket foganatosítja:

a) tájékoztatja a fürdõhely üzemeltetõjét és egyértelmû
jelzésekkel felhívja a nyilvánosság figyelmét a fürdõzés
fokozott kockázatára,

b) a jegyzõ és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség bevonásával meghatározza a
„tûrhetõ” minõségi állapot elérésének sikertelenségére
vezetõ okokat,

c) meghozza a hatáskörébe tartozó, a szennyezés okai-
nak megelõzését, csökkentését vagy megszüntetését célzó
intézkedéseket,

d) a fürdõvízprofil alapján a 11. § szerint tájékoztatja a
nyilvánosságot a környezetszennyezés okairól és a meg-
hozott intézkedésekrõl.

(2) Azonnal sort kell keríteni az (1) bekezdésben felso-
rolt intézkedésekre, ha a regionális vagy a kistérségi inté-
zet olyan rendkívüli eseményrõl szerez tudomást, amely a
fürdõzõk egészségét ténylegesen vagy várhatóan veszé-
lyezteti.

(3) A kistérségi intézet a fürdõhely üzemeltetõjét és a
nyilvánosságot – a 11. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatá-
son túl – közérthetõ módon tájékoztatja az emelkedett cia-
nobaktérium burjánzással összefüggõ egészségügyi koc-
kázatra utaló vizsgálati eredményekrõl és a kockázattal
kapcsolatban javasolt intézkedésekrõl, különös tekintettel
a cianobaktériumra különösen érzékeny személyek aján-
lott magatartására.

(4) A 9. § (1) bekezdése szerinti értékelés alapján több
évre visszamenõleg a „kifogásolt” osztályba sorolt fürdõ-
vízre legkésõbb az elsõ ilyen besorolást követõ öt év eltel-
tével állandó fürdési tilalmat kell bevezetni. Az állandó
fürdési tilalom az ötéves idõszak letelte elõtt is bevezet-
hetõ, ha nem biztosítható a legalább „tûrhetõ” vízminõség
vagy annak költségei aránytalanul nagyok.

(5) A kistérségi intézet határozatban dönt a fürdõzés
(4) bekezdés szerinti állandó tilalmáról.

(6) Ha – a 7. § (5) bekezdése szerint figyelmen kívül
hagyható mintákat kivéve – bármely fürdõvízmintában

a) a fekális enterococcusok száma meghaladja az
500/100 ml-t, vagy

b) az Escherichia coli száma meghaladja az
1500/100 ml-t, vagy

c) az 1. melléklet 3–5. paramétereinek értékei egyaránt
meghaladják a tûrhetõ vízminõségre elõírt határértékeket,
a kistérségi intézet a fürdõhely üzemeltetésének szünetel-
tetését haladéktalanul elrendeli.

(7) A (6) bekezdésben foglalt intézkedés irányadó akkor
is, ha a fürdõhely üzemeltetése nem felel meg az e rende-
letben foglalt feltételeknek.

(8) A vízminõség helyreállításához szükséges intézke-
dések eredménytelensége esetén a kistérségi intézet a für-
dõvíz-használati engedélyt visszavonja.

(9) A fürdõhely üzemeltetésének a 9. § (1) bekezdése
szerinti értékelésen alapuló, vízminõségi okokból elren-
delt tilalmát csak akkor lehet feloldani, illetve új fürdõhe-
lyen a fürdõzést csak akkor lehet engedélyezni, ha két egy-
mást követõ vizsgálat legfeljebb 330/100 ml fekális ente-
rococcus-számot és 900/100 ml Escherichia coli számot
eredményez, illetve, ha az emelkedett cianobaktérium
kockázatnak a 8. § (2) bekezdése vagy (3) bekezdése sze-
rinti vizsgálattal megállapítható jelei nem állnak fenn.

(10) A 9. § (1) bekezdése szerinti értékelésen alapuló,
vízminõségi okokból elrendelt fürdési tilalom feloldásá-
hoz szükséges vizsgálatok – amennyiben a minõségellen-
õrzési ütemtervben meghatározottól eltérõ idõpontban vett
mintákból történnek – nem képezik részét a fürdõvízminõ-
ség értékelésére szolgáló adatsornak.

Nyilvánosság tájékoztatása

11. §

(1) A helyszíni szemle és a vizsgálatok eredményét az
azokat végzõ laboratórium haladéktalanul, de legkésõbb a
vizsgálatok befejezését követõ 24 órán belül – a hét utolsó
munkanapján kapott eredményeket a következõ hét elsõ
munkanapján – megküldi a fürdõhely üzemeltetõjének, a
kistérségi és regionális intézetnek, valamint az OKI-nak
értékelés és a nyilvánosság tájékoztatása céljából.

(2) A fürdõvíz minõségére vonatkozó adatok közérde-
kûek. A nyilvánosság fürdõvizekkel kapcsolatos tájékoz-
tatását a (3)–(9) bekezdések alapján kell biztosítani. A víz
minõségérõl és annak az egészségre gyakorolt hatásáról
– kérelemre – a kistérségi, illetve a regionális intézet felvi-
lágosítást ad.

(3) A kistérségi intézet elrendeli a fürdési tilalom alá esõ
fürdõvizek fürdést tiltó táblával történõ megjelölését.

(4) A jegyzõ a helyben szokásos módon minden évben
tájékoztatja a lakosságot

a) az engedélyezett fürdõvizekrõl,
b) a kijelölt fürdõhelyekrõl,
c) a fürdési tilalom elrendelésérõl,
d) a fürdési tilalom feloldásáról.
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(5) A fürdést tiltó tábla elhelyezésérõl, karbantartásáról
és eltávolításáról engedélyezett fürdõvíz esetében a kistér-
ségi intézet gondoskodik, kijelölt fürdõhely esetében az
üzemeltetõ, ennek elmulasztása esetén a kistérségi intézet
– az üzemeltetõ költségére – intézkedik.

(6) A fürdõhely üzemeltetõje a 3. mellékletben foglaltak
szerint köteles a védõterület határait megjelölni.

(7) Minden fürdõvízre vonatkozóan évente a fürdési
idény teljes idõtartama alatt, illetve az információ aktuali-
tásának megfelelõ idõben a fürdõvizek 300 méteres körze-
tén belül, a fürdõzõk számára jól megközelíthetõ és látható
módon, engedélyezett fürdõvíz esetében a kistérségi inté-
zet, kijelölt fürdõhely esetében az üzemeltetõ hozzáférhe-
tõvé teszi:

a) a fürdõvíz aktuálisan érvényes osztályba sorolását,
b) az esetleges fürdõzési tilalmat világos és egyszerû

jelzés vagy jelkép segítségével,
c) a fürdõvíz általános, mûszaki szakkifejezésektõl

mentes leírását az 5. melléklet szerint elkészített fürdõvíz-
profil alapján,

d) a rövid távú szennyezésnek kitett fürdõvizek esetében
da) tájékoztatást arról, hogy a fürdõvíz rövid távú

szennyezésnek van kitéve,
db) azon napok számának megjelölését, amelyeken az

elõzõ fürdési idény alatt, a rövid távú szennyezés miatt
a fürdõzés meg volt tiltva,

dc) az ilyen szennyezés valószínûsíthetõ vagy tényle-
gesen bekövetkezésére vonatkozó figyelmeztetést,

e) rendkívüli helyzet elõfordulása esetén tájékoztatást
annak jellegérõl és várható idõtartamáról,

f) a fürdõzés megtiltása esetén a fürdõzõk errõl szóló
tájékoztatását az indokok megjelölésével,

g) állandó fürdõzési tilalom bevezetése esetén annak
szerepeltetését, hogy az érintett terület többé nem minõsül
fürdõvíznek, a visszaminõsítés indokainak megjelölé-
sével,

h) a fürdõvízzel kapcsolatos teljes körû információ
hozzáférésének módját (pl. honlap megjelölése).

(8) A (7) bekezdés a)–g) pontjaiban foglalt információt
az üzemeltetõ kérésére a 13. §-ban megjelölt Bizottság az
üzemeltetõ rendelkezésére bocsátja.

(9) A regionális intézet illetékességi területérõl a megfe-
lelõ helyi, illetve országos médiában, valamint a honlapján
– indokolt esetben több nyelven is – minden évben közzé-
teszi:

a) a fürdõvizek listáját legkésõbb május 31-éig,
b) minden egyes fürdõvíz osztályozását és fürdõ-

víz-profilját, ideértve az utolsó osztályozást követõen vég-
zett minõségellenõrzés eredményeit,

c) a „kifogásolt” osztályba sorolt fürdõvizek esetén a
szennyezés okainak megszüntetésére és a fürdõzõk
szennyezéssel összefüggõ egészségügyi kockázatának
megakadályozására, valamint a szennyezés elhárítására
tett – a 10. § (1) bekezdésében foglalt – intézkedéseket,

d) rövid távú szennyezésnek kitett fürdõvizek esetén
általános tájékoztatást

da) azokról a körülményekrõl, amelyek feltehetõleg rö-
vid távú szennyezéshez vezetnek,

db) a szennyezés elõfordulásának valószínûségérõl és
valószínûsíthetõ idõtartamáról,

dc) a szennyezés okairól,
dd) a fürdõzõk szennyezéssel összefüggõ egészségügyi

kockázatának megakadályozására tett intézkedésekrõl,
de) a szennyezés okainak elhárítására tett intézkedé-

sekrõl.

(10) A regionális intézet a (9) bekezdés b)–d) pontjai-
ban foglalt információt legkésõbb minden év november
15-éig tesz közzé.

(11) Az OTH minden fürdési idény kezdete elõtt leg-
késõbb május 31-ig az ÁNTSZ honlapján közzéteszi az
engedélyezett fürdõvizek és fürdõhelyek, valamint a tartós
fürdési tilalom alá esõ fürdõvizek, illetve fürdõhelyek lis-
táját.

Fürdõvízminõség felügyelet

12. §

(1) A fürdõvízminõség felügyelet a fürdõvizekkel kap-
csolatos alábbi intézkedések összessége:

a) a fürdõvízprofilok elkészítése és karbantartása,
b) minõségellenõrzési ütemterv készítése,
c) a fürdõvizek minõségének ellenõrzése,
d) a fürdõvíz-minõségi adatok gyûjtése, továbbítása és

kezelése,
e) a fürdõvizek minõségének értékelése,
f) a fürdõvizek osztályozása,
g) azon szennyezõ források meghatározása és értékelé-

se, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a fürdõvizeket
és veszélyeztethetik a fürdõzõk egészségét,

h) a nyilvánosság tájékoztatása,
i) a fürdõzõk szennyezésnek való kitettségének meg-

elõzését szolgáló lépések megtétele,
j) a szennyezés kockázatának csökkentését szolgáló te-

vékenység.

(2) A fürdõvízminõség felügyelettel kapcsolatos felada-
tok végrehajtásáért az országos tisztifõorvos felel.

(3) Az országos tisztifõorvost az (1) bekezdés szerinti
feladatainak végrehajtásában a Népegészségügyi Tárca-
közi Bizottság Víz- és Egészség Szakbizottsága (a továb-
biakban: Szakbizottság) támogatja.

(4) A Szakbizottság:
a) rendszeresen értékeli a fürdõvíz biztonsági hely-

zetet,
b) javaslatot tesz a fürdõvíz biztonság megõrzéséhez,

illetve helyreállításához szükséges teendõkre,
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c) szakmai ajánlásokat dolgoz ki annak érdekében,
hogy a 2015. évi fürdési idény végéig az összes magyar-
országi fürdõvíz elérje legalább a „tûrhetõ” minõsítést és
a lehetõségek szerinti mértékben nõjön a „jó” és „kiváló”
osztályba tartozó fürdõvizek aránya.

(5) A határon átnyúló hatások által érintett fürdõvizek
minõségének ellenõrzése az érintett tagállamok, illetve az
Európai Unió tagjai közé nem tartozó szomszédos államok
közös felügyeletével történik.

(6) A Szakbizottság kidolgozza a nyilvánosság fürdõvíz-
minõség-felügyeleti feladatok végrehajtásába történõ bevo-
nására vonatkozó szakmai ajánlását, különös tekintettel:

a) a nyilvánosság által megfogalmazott észrevételek,
javaslatok vagy panaszok fogadásának, nyilvántartásának
és megválaszolásának rendjére,

b) az a) pont szerinti információ elemzésének és hasz-
nosításának módjára,

c) az a) pontban foglaltak megválaszolásának formai és
tartalmi követelményeire (beleértve ezek határidejét is).

(7) A Szakbizottság kidolgozza a cianobaktérium koc-
kázat esetén javasolt tevékenységekre, illetve intézkedé-
sekre vonatkozó szakmai ajánlásait.

(8) A Szakbizottság szakmai ajánlásait és közérdekû
tájékoztatásait közzéteszi az ÁNTSZ honlapján.

13. §

(1) A fürdõvizek és fürdõhelyek minõségfelügyeleti fel-
adatainak a regionális intézetek illetékességi területeinek
megfelelõ szinten történõ végrehajtásáról a regionális tisz-
tifõorvos gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatának végrehajtásá-
ban a regionális tisztifõorvost ad hoc regionális fürdõ-
víz-minõségügyi bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
támogatja. A Bizottságot a regionális tisztifõorvos hívja
össze és vezeti. Tagjai a területileg illetékes Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség és
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatói,
illetve az általuk kijelölt szakértõ.

(3) A regionális tisztifõorvos a tárgyalt ügyektõl füg-
gõen tanácskozási joggal a megyei önkormányzat, a rend-
õrség, a vízrendészet és a Regionális Idegenforgalmi
Bizottság egy-egy képviselõjét és további résztvevõket
hívhat meg a bizottság ülésére.

14. §

(1) A kistérségi intézet minden fürdési idény kezdete
elõtt, de legkésõbb május 10-éig tájékoztatja a regionális
intézetet és az országos tisztifõorvost

a) az illetékességi területükhöz tartozó
aa) engedélyezett fürdõvizek,

ab) a kijelölt fürdõhelyek,
ac) tartós fürdési tilalom alá esõ fürdõvizek

listájáról,
b) minden egyes fürdõhelyre magállapított fürdési

idény elsõ és utolsó napjáról,
c) minden egyes fürdõvíz mintavételi ütemtervérõl,
d) a fürdõvíz mintavételre és vízminõség vizsgálatra

szerzõdött laboratóriumok listájáról,
e) a rövid távú szennyezés kockázatának kitett fürdõ-

helyek listájáról.

(2) A kistérségi intézet a fürdési idény folyamán gon-
doskodik arról, hogy

a) a fürdõvíz jelentõs vagy tartós minõségromlására
vagy ennek lehetõségére, különösen a fürdõzõk egészségi
kockázatának növekedésével kapcsolatos bármely rend-
kívüli helyzetre vonatkozó információ az errõl való tudo-
másszerzést követõ 3 órán belül,

b) a 7. § (5) bekezdése szerinti rövid távú szennyezés
miatt figyelmen kívül hagyható mintákról szükséges tájé-
koztatás, az erre vonatkozó döntést követõ 24 órán belül
a regionális intézetbe és az OKI-ba eljusson.

(3) A regionális intézet
a) a kistérségi intézettel, a fürdõvízhez tartozó partsza-

kasz tulajdonosaival és a területileg illetékes Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséggel,
valamint szükség esetén más szervezetekkel (pl. az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálattal) történt egyeztetés alapján,
a felmerülés esedékessége szerint, intézkedik a rövid távú
szennyezések elõrejelzésének megszervezése érdekében,

b) gondoskodik a figyelmen kívül hagyott minták pót-
lásáról,

c) a kistérségi intézettel együttmûködve meghozza a
fürdõvizek jelentõs vagy tartós minõségromlásával vagy
ennek lehetõségével, különösen a fürdõzõk egészségi koc-
kázatának növekedésével kapcsolatos bármely rendkívüli
helyzet kezeléséhez szükséges intézkedéseket,

d) biztosítja a rendkívüli helyszíni szemlék, mintavéte-
lek és vizsgálatok megszervezését és a kialakult helyzet
kezeléséhez szükséges egyéb intézmények és érdekelt
szervezetek tájékoztatását és bevonását,

e) kedvezõ vagy kedvezõtlen vízminõség-vizsgálati
adatsor alapján a területileg illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséggel történt
egyeztetést követõen felülvizsgálhatja a 3. mellékletben
megállapított védõtávolságokat.

Átmeneti és záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) A fürdõvízprofilokról elsõ alkalommal 2011. már-
cius 1-jéig kell határozatot hozni.
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(3) Az e rendelet elõírásainak teljesítésével kapcsolatos
mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált
eljárás keretében 2009. március 24-ét követõen kizárólag
olyan laboratórium végezheti, amely az OKI által szerve-
zett jártassági körvizsgálatokban megfelelõ eredmények-
kel részt vett és teljesíti a 11. § (1) bekezdésében foglalta-
kat, valamint az OTH erre feljogosította. A feljogosítást
– kérelemre – az OTH adja ki. A feljogosított laborató-
riumok listáját az OTH honlapján közzéteszi. A feljogosí-
tás visszavonásig érvényes. Az e rendeletben foglalt elõ-
írások nem teljesítése esetén a visszavonást az engedélyes,
az OKI vagy az OTH kezdeményezheti.

(4) A 10. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatás tartal-
mi követelményeire a Szakbizottság ajánlást tesz közzé
a 2008. évi fürdési idény kezdetéig.

(5) A 11. § (7) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalom-
mal legkésõbb 2012. március 1-jéig kell hozzáférhetõvé
tenni.

(6) A 11. § (9) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalom-
mal legkésõbb a 2011. évi fürdési idényben kell közzé-
tenni.

(7) A 12. § (6) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalom-
mal legkésõbb 2010. március 1-jéig kell közzétenni.

(8) A Szakbizottság a 2008. évi fürdési idény kezdetéig
közzéteszi a cianobaktérium kockázat esetén javasolt tevé-
kenységekre, illetve intézkedésekre vonatkozó szakmai
ajánlásait.

(9) A 9. §-ban foglalt fürdõvíz-minõség értékelést elsõ
alkalommal legkorábban a 2011. évi fürdési idényt köve-
tõen, de legkésõbb a 2015. évi fürdési idény végéig kell
elvégezni.

(10) A Szakbizottság az Országos Epidemiológiai Köz-
pont és az OKI javaslatainak figyelembevételével meg-
fogalmazott ajánlásai alapján az országos tisztifõorvos
elsõ alkalommal legkésõbb 2010. március 24-éig létrehoz-
za a fürdõvizek által okozott egészségi ártalmak és megbe-
tegedések országos elemzõ és reagáló rendszerét (surveil-
lance).

(11) Az OTH a 2008. évtõl kezdõdõen tájékoztatja az
Európai Bizottságot

a) minden fürdési idény kezdete elõtt a fürdõvízként
azonosított felszíni vizekrõl és az elõzõ évhez képest be-
következett változásokról, valamint azok okairól,

b) minden fürdési idényt követõen legkésõbb decem-
ber 31-éig

ba) minden egyes fürdõvíz minõségének értékelésérõl,
bb) a vízminõség felügyelet terén hozott jelentõsebb

intézkedésekrõl,
bc) a vízminõség ellenõrzési ütemterv felfüggesztésé-

rõl a felfüggesztés indokainak megjelölésével.

(12) Az OTH a 8. § (5) bekezdése szerint kiadott eltérési
engedélyekrõl a kiadást követõ 30 napon belül tájékoztatja
az Európai Bizottságot.

(13) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a természetes fürdõvizek minõségi követelményei-
rõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet,

b) a természetes fürdõvizek minõségi követelményei-
rõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl szóló 273/2001. Korm. rendelet módosí-
tásáról szóló 161/2002. (VII. 17.) Korm. rendelet,

c) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása
alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgála-
táról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. §
(1)–(3) bekezdései,

d) az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányren-
deletek módosításáról szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm.
rendelet 31. § (2) bekezdésében „a természetes fürdõvizek
minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõ-
helyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 273/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-a (2) bekezdésében az „és az
illetékes vízügyi igazgatósággal” ” szövegrész,

e) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
lat közremûködését, valamint az egyes hatósági engedé-
lyek kiadását érintõ jogszabályok módosításáról, valamint
egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezé-
sérõl szóló 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a.

(14) Ez a rendelet a fürdõvizek minõségérõl és a
76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló
2006. február 15-i 2006/7/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A természetes fürdõvíz vízminõségi követelményei

A B C D E

Paraméter
Kiváló

minõség
Jó

minõség
Tûrhetõ
minõség

Elemzési
referencia-
módszerek

1. Fekális Enterococcus (100 ml-ben) 200* 400* 330** ISO 7899-1 vagy
ISO 7899-2

2. Escherichia coli (100 ml-ben) 500* 1000* 900** ISO 9308-3 vagy
ISO 9308-1

3. Klorofill-a (� g/l) cianobaktérium
dominancia esetén

10 25 50 MSZ ISO
10260:1993

4. Cianobaktérium sejtszám 20 000 sejt/ml 50 000 sejt/ml 100 000 sejt/ml MSZ EN
15204:2006

5. Microcystin LR ekvivalens toxin
tartalom

4 � g/l 10 � g/l 20 � g/l ISO 20179:2003

* 95-percentilis értékelés alapján. Lásd a 2. számú mellékletet.
** 90-percentilis értékelés alapján. Lásd a 2. számú mellékletet.

A cianobaktérium kockázat értékelésre szolgáló jelek ill. vizsgálati módszerek

Átlátszóság csökkenése: az MSZ 12750-4:1971, 1.2 pont szerint értékelve;
a szokásostól eltérõ szín észlelése;
zöld színû hab megjelenése a víz felszínén.

2. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõvizek értékelése és osztályozása

I. Kifogásolt minõség

A fürdõvizeket a „kifogásolt” osztályba kell sorolni, ha a fürdõvizek értékelési idõszakára vonatkozó minõségi adat-
sorában az 1. melléklet 1. vagy 2. paraméterére vonatkozó meghatározások percentilis értékeia, illetve, ha a cianobak-
térium-burjánzás feltételezett egészségügyi kockázata miatt vizsgálták, a 3., 4. és 5. paraméterek mért értékei egyaránt
meghaladták a „tûrhetõ minõség” „D” oszlopa szerinti értékeit.

II. Tûrhetõ minõség

A fürdõvizeket a „tûrhetõ” osztályba kell sorolni, ha:
1. a fürdõvíz értékelési idõszakára vonatkozó minõségi adatsorában az 1. melléklet 1. és 2. paraméterére vonatkozó

meghatározások percentilis értékeia, illetve, ha a cianobaktérium-burjánzás feltételezett egészségügyi kockázata miatt
vizsgálták, a 3., 4. és 5. paraméterek mért értékei megfelelnek a „D” oszlopban „a tûrhetõ minõségre” megadott értékek-
nek vagy kisebbek azoknál; és

2. ha a fürdõvíz ki van téve rövid távú szennyezésnek, azzal a feltétellel, hogy:
a) megfelelõ intézkedések történtek, ideértve a felügyeletet, a korai elõrejelzõ rendszert és a minõség-ellenõrzést,

annak érdekében, hogy a fürdõzõk a figyelmeztetés, illetve szükség esetén a tiltás révén ne legyenek a szennyezésnek
kitéve;

b) megfelelõ intézkedések vannak folyamatban a szennyezés okainak megelõzése, csökkentése vagy megszüntetése
érdekében; és

c) az értékelési idõszakban a rövid távú szennyezés miatt a 7. § (5) bekezdése szerint figyelmen kívül hagyott minták
száma nem haladja meg az erre az idõszakra kidolgozott ellenõrzési ütemterv szerinti összes mintaszám 15%-a, vagy
a fürdési idényenkénti egy minta közül a nagyobb számértékét.
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III. Jó minõség

A fürdõvizeket a „jó „ osztályba kell sorolni, ha:
1. a fürdõvizek értékelési idõszakára vonatkozó minõségi adatsorában, az 1. melléklet 1. és 2. paraméterére vonat-

kozó meghatározások percentilis értékeia, illetve, ha a cianobaktérium-burjánzás feltételezett egészségügyi kockázata
miatt vizsgálták, a 3., 4. és 5. paraméterek mért értékei megfelelnek a „C” oszlopban a „jó minõségre” megadott értékek-
nek, vagy kisebbek azoknál; és

2. ha a fürdõvíz ki van téve rövid távú szennyezésnek, azzal a feltétellel, hogy:
a) megfelelõ intézkedések történtek, ideértve a felügyeletet, a korai elõrejelzõ rendszert és a minõség-ellenõrzést,

annak érdekében, hogy a fürdõzõk a figyelmeztetés, illetve szükség esetén a tiltás révén ne legyenek a szennyezésnek ki-
téve;

b) megfelelõ intézkedések vannak folyamatban a szennyezés okainak megelõzése, csökkentése vagy megszüntetése
érdekében; és

c) az értékelési idõszakban a rövid távú szennyezés miatt a 7. § (5) bekezdése szerint figyelmen kívül hagyott minták
száma nem haladja meg az erre az idõszakra kidolgozott ellenõrzési ütemterv szerinti összes mintaszám 15%-a, vagy
a fürdési idényenként egy minta közül a nagyobb számértékét.

IV. Kiváló minõség

A fürdõvizeket a „kiváló” osztályba kell sorolni:
1. ha az értékelési idõszakra vonatkozó fürdõvíz minõségi adatsorban az 1. melléklet 1. és 2. paraméterére vonatkozó

meghatározások percentilis értékeia, illetve, ha a cianobaktérium-burjánzás feltételezett egészségügyi kockázata miatt
vizsgálták, a 3., 4. és 5. paraméterek mért értékei megfelelnek a „B” oszlopban megadott „kiváló minõség” értékeinek; és

2. ha a fürdõvíz ki van téve rövid távú szennyezésnek, azzal a feltétellel, hogy:
a) megfelelõ intézkedések történtek, ideértve a felügyeletet, a korai elõrejelzõ rendszert és a minõség-ellenõrzést,

annak érdekében, hogy a fürdõzõk a figyelmeztetés, illetve szükség esetén a tiltás révén ne legyenek a szennyezésnek
kitéve;

b) megfelelõ intézkedések vannak folyamatban a szennyezés okainak megelõzése, csökkentése vagy megszüntetése
érdekében; és

c) az értékelési idõszakban a rövid távú szennyezés miatt a 7. § (5) bekezdése szerint figyelmen kívül hagyott minták
száma nem haladja meg az erre az idõszakra kidolgozott ellenõrzési ütemterv szerinti összes mintaszám 15%-a, vagy
a fürdési idényenként egy minta közül a nagyobbat.

Megjegyzések
a Az adott fürdõvízbõl nyert mikrobiológiai adatok log10 normális eloszlás sûrûségfüggvényének percentilis értékelé-

se alapján a percentilis értéke az alábbi módon nyerhetõ:
1. Az értékelendõ adatsor összes baktériumszámának log10 értékét vesszük. (Nulla helyett a módszer kimutatási hatá-

rának log10 értékét használjuk.)
2. Számítsuk ki a log10 értékek számtani középértékét (� ).
3. Számítsuk ki a log10 értékek szórását (� ).
Az adatok valószínûségi sûrûségfüggvényének felsõ 90 percentilis pontja az alábbi egyenlettel kapható meg: felsõ

90 percentilis = antilog (� + 1,282 � ).
Az adatok valószínûségi sûrûségfüggvényének felsõ 95 percentilis pontja az alábbi egyenlettel nyerhetõ: felsõ

95 percentilis = antilog (� + 1,65 � ).

3. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A természetes fürdõvíz és fürdõhely védõterülete

1. Tavakban és holtágakban a fürdõhely területének határától a vízfelületen minden irányban 100–100 m kiterjedésû,
a vízparton pedig – az igénybe vett területen kívül – legalább 10 m szélességû védõterületet kell kijelölni.

2. A Duna, a Tisza és a Dráva folyóknál az 1. pont szerinti védõterületet csak a fürdõhellyel azonos oldali folyóparton
kell kijelölni.

3. A 2. pontban fel nem sorolt folyóvizek partján létesített fürdõhelynél a vízfolyás irányával ellenkezõ irányban
(felsõ folyószakasz) a folyó mindkét partján 100 m hosszúságú, a vízfolyás irányába (alsó folyószakasz) 10 m hosszú-
ságú, a vízparton pedig – az igénybe vett területen kívül – legalább 10 m szélességû védõterületet kell kijelölni.
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4. Folyóvizeknél – a fürdõhely folyásirány szerinti felsõ határa feletti szakaszán, a fürdési idényben elõforduló leg-
kisebb vízhozam mellett – ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok:

a) 500-szorosnál nagyobb hígulás esetén a fürdõhely feletti folyószakaszon legalább 5 km,
b) 200–500-szoros hígulás esetén a fürdõ feletti folyószakaszon legalább 15 km,
c) 200-szoros hígulás esetén a fürdõ feletti folyószakaszon legalább 25 km.
5. Fokozottan veszélyes szennyvízbevezetés (különösen fertõzõbeteg-ellátó intézmény, elhullott állati terméket fel-

dolgozó üzem, radioaktív szennyvizet kibocsátó létesítmény esetében) 25 km-es távolságon túl is csak abban az esetben
fordulhat elõ, ha a megfelelõ vízminõséget a kijelölni kívánt fürdõhelynél 5 év vízminõség-ellenõrzési adatsora alátá-
masztja, és a vízminõséget kedvezõtlenül befolyásoló rendkívüli esemény nem fordult elõ.

4. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõvíz és fürdõhely határainak megjelölésére szolgáló eszközök

1. A fürdõvíz, illetve fürdõhely határát a parton 60×30 cm méretû, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsõtestet
ábrázoló táblával, a vízen vörös-fehér függõlegesen csíkozott, henger alakú, legalább 50×50 cm-es bójákkal kell megje-
lölni.

2. A fürdõvíz, illetve fürdõhely határát jelzõ táblán kék mezõben fehér nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltün-
tetésével kell a fürdõhely hosszát jelölni. A 120 cm-nél mélyebb víz határát tavakon és állandó vízszintû vízterületeken
„120 cm” feliratú, folyókon „mély víz” feliratú táblával kell jelölni.

5. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõvizek profilja

1. A fürdõvíz-profil az alábbiakat tartalmazza:
a) a fürdõvíz, továbbá az érintett fürdõvíz vízgyûjtõ területére esõ egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hid-

rológiai jellemzõinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a víz-
védelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minõsülnek;

b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdõvizekre hatással lehetnek és károsíthatják
a fürdõzõk egészségét;

c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;
d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;
e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:
– a rövid távú szennyezés elõrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának idõtartamát,
– a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolá-

sukra vonatkozó ütemtervet,
– a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minõségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenysége-

kért felelõs testületeknek az azonosító és részletes kapcsolatfelvételi adatait;
f) az ellenõrzési pont elhelyezkedését.
2. Ha a fürdõvíz osztályozása „jó”, „tûrhetõ” vagy „kifogásolt”, a fürdõvíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni,

és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissí-
teni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek
tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdõvizek
osztályozása

„Jó” „Tûrhetõ” „Kifogásolt”

Felülvizsgálatokat
kell tartani legalább

4 évente 3 évente 2 évente

A felülvizsgálandó
szempontok
(az 1. pont és
alpontjai)

a)–f) a)–f) a)–f)
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Abban az esetben, ha a fürdõvizet elõzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdõvíz profilját csak akkor kell felül-
vizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tûrhetõ” vagy „kifogásolt” minõsítésre változik. A felül-
vizsgáltnak le kell fednie az 1. pontban említett összes szempontot.

3. Abban az esetben, ha a fürdõvíz területén vagy annak közelében jelentõs építési munka folyik, vagy az infrastruk-
túra jelentõsen megváltozik, a fürdõvíz profilját frissíteni kell a következõ fürdési idény kezdete elõtt.

4. Adott esetben az 1. pont a) és b) alpontjaiban említett információt részletes térképen megjelenítve kell rendelkezés-
re bocsátani.

5. Az összeállításban részt vevõ szervezet döntése szerint egyéb fontos információ is csatolható vagy belefoglalható a
leírásba.

6. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A mikrobiológiai elemzésre szánt minták kezelési szabályai

1. Mintavételi hely

Ahol lehetséges, a mintát a víz felszíne alatt 30 cm mélyrõl kell venni, olyan vízben, amely legalább 1 méter mély.

2. A mintavételi palack sterilizálása

A mintavételi palackokat:
– autoklávban kell sterilizálni legalább 15 percig 121 °C-on; vagy
– szárazon kell sterilizálni legalább 1 óra hosszat 160 °C és 170 °C között; vagy
– besugárzott mintavevõ tartályokat kell beszerezni közvetlenül a gyártótól.

3. Mintavétel

A mintavevõ palack/tartály ûrtartalma függ attól, hogy mennyi vízmintára van szükség az egyes paraméterek vizsgá-
latához. A minimális ûrtartalom általában 250 ml.

A mintavevõ tartályoknak színtelen és átlátszó anyagból kell készülniük (üveg, polietilén vagy polipropilén).
A minta véletlen elfertõzõdésének megelõzése céljából a mintavételhez aszeptikus technikát kell alkalmazni a minta-

vevõ palackok sterilitásának megõrzése érdekében. Ennek megfelelõ elvégzése esetén nincs szükség további steril
berendezésre (mint például steril sebészeti kesztyûre, mintavevõ nyelvekre vagy rúdra).

A mintát kitörölhetetlen tintával, világos azonosító jellel kell ellátni a mintán és a mintakísérõ íven egyaránt.

4. A minták tárolása és szállítása elemzés elõtt

A vízmintákat fénytõl, különösen a közvetlen napfénytõl védeni kell a szállítás minden fázisában.
A mintát a laboratóriumba érkezéséig kb. 4 °C hõmérsékleten kell tárolni, hûtõdobozban vagy hûtõszekrényben (az éghaj-

lattól függõen). Ha a szállítás a laboratóriumig várhatóan 4 óránál tovább tart, a szállítást hûtõszekrényben kell elvégezni.
A mintavétel és az elemzés között eltelt idõt a lehetõ legrövidebbre kell fogni. Ajánlatos a mintákat még ugyanazon

a munkanapon elemezni. Ha erre gyakorlati okok miatt nincs lehetõség, a mintákat legfeljebb 24 órán belül kell fel-
dolgozni. A feldolgozásig a mintákat sötét helyen, 4 °C ± 3 °C-os hõmérsékleten kell tárolni.

7. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõhely üzemeltetésének szabályai

1. Fürdõhelynél a várható legnagyobb vendégszámra vonatkozóan egy fõre számítva 10 m2 pihenést szolgáló terü-
letet kell biztosítani. A terület egy részét füvesíteni, parkosítani kell, fák, bokrok ültetésével árnyas pihenõrészt kell
kialakítani. A 6 éven aluli gyermekek részére célszerû külön fürdõhelyet biztosítani.

2. A gépjármûvek számára – a külön jogszabályban meghatározott – megfelelõ nagyságú és kiképzésû parkolóhelyet
kell létrehozni.

3. A sportolási lehetõség elõsegítésére (pl. a labdajátékokra) alkalmas területrészt biztosítani kell úgy, hogy az a ven-
dégek nyugalmát ne zavarja és ne legyen balesetveszélyes. A vízi sporteszközök tárolására a fürdõhely elkülönített terü-
letén vagy annak közelében alkalmas területet kell kijelölni.
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4. A pihenõ-, sport- és egyéb területet állandóan tisztán és rendben kell tartani. A terület nagyságához és a vendégek
számához viszonyítva megfelelõ számú, méretû és elhelyezésû hulladékgyûjtõ edényrõl kell gondoskodni. A hulladék-
gyûjtõket naponta, illetve szükség szerint üríteni kell, és a hulladékot zárt szállító jármûvel engedélyezett ártalmatlanító
helyre kell elszállítani.

5. Naponta gondoskodni kell a fürdésre igénybe vett vízfelület, a vízpart tisztán tartásáról. Az építményeket – szük-
ség szerint – a fürdési idény kezdete elõtt kell felújítani, valamint folyamatosan karbantartani. Az építmények helyiségeit
naponta, illetve szükség szerint nagyobb gyakorisággal takarítani és az üzemeltetési szabályzatban rögzített módon
fertõtleníteni kell. Gondoskodni kell a helyiségek és a terület rovar- és rágcsálóirtásáról.

6. Gondoskodni kell megfelelõ számú öltözési (vetkõzési) lehetõségrõl. A várható legnagyobb vendégszám figye-
lembevételével nemenként elkülönített, kézmosási lehetõséggel felszerelt, díjmentesen igénybe vehetõ, a vízparttól
100 m távolságon belül elhelyezett illemhelyet a külön jogszabály elõírásai szerint kell létesíteni. Ha a szennyvíz elveze-
tése közcsatornába nem lehetséges, akkor az illemhelyekhez csak zárt rendszerû szennyvízgyûjtõt szabad telepíteni.
A zárt rendszerû szennyvízgyûjtõben összegyûlt szennyvíz elszállításáról vagy ártalommentes elhelyezésérõl az üze-
meltetõnek kell gondoskodnia.

7. Állatot a fürdõhely területére bevinni – a kistérségi intézet által engedélyezett õrkutyás biztonsági szolgálat, illetve
a vakvezetõ kutya kivételével – tilos. A fürdõhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad.

8. Gondoskodni kell a fürdõközönség számára zuhanyozási lehetõségrõl. 1000 fõnél nagyobb vendégszám esetén
200 fõ/1 db, de legkevesebb 4 db zuhanyállást kell biztosítani.

9. A gondoskodni kell fürdõhely területén megfelelõ minõségû ivóvíz ingyenes hozzáférhetõségérõl vagy ennek hiá-
nyában a folyadékpótlásra alkalmas egyéb lehetõségrõl.

10. A fürdõzõket írásos formában (lehetõség szerint hangjelzéssel is) tájékoztatni kell:
a) a víz minõségérõl és annak megõrzésével kapcsolatos használati szabályokról,
b) a levegõ és a víz aktuális hõmérsékletérõl, a víz mélységérõl,
c) a fürdõ rendeltetésszerû használatával összefüggõ kötelezettségekrõl,
d) egyéb közérdekû információkról.
11. A fürdõhely üzemeltetõje köteles elsõsegélynyújtó felszerelést és kötszereket tartani a helyszínen bármikor elér-

hetõ helyen, és gondoskodni a felszerelések, gyógy- és kötszerek pótlásáról.
12. A fürdési idényben 500 fõt elérõ vagy meghaladó átlagos napi vendéglétszámot meghaladó fürdõhely üzemel-

tetõje köteles
a) a nyitva tartás idõtartama alatt biztosítani:
aa) vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet,
ab) 1000 fõ/nap átlagos vendégszám esetén elsõsegélynyújtó helyet, és legalább egy, mentõtiszti szakképesítéssel

rendelkezõ személy vagy olyan orvos jelenlétét, aki az Országos Mentõszolgálat által szervezett oxyologiai tanfolyamot
elvégezte, tanfolyamzáró vizsgát tett, és az elõírt gyakorlatokat teljesítette;

b) és az ügyeleti helyet feltûnõ jelzéssel a fürdõzõk tudomására hozni;
c) üzemeltetési naplót vezetni a vendégforgalom napi adatairól, balesetekrõl, a vízminõséggel összefüggõ változá-

sokról és egyéb rendkívüli eseményekrõl.
13. A 12. pont alatt felsorolt kötelezettségek a fürdési idényre esõ munkaszüneti- és ünnepnapokra korlátozva vonatkoz-

nak a fürdõhely üzemeltetõjére, amennyiben a fürdõzõk átlagos létszáma az ilyen napokon eléri vagy meghaladja az 1000 fõt.
14. Az üzemeltetõ a balesetek megelõzése céljából vizsgálni köteles kötél, lánc végighúzásával a meder víz alatti

részét az elsõ üzembe helyezés elõtt, minden évben a fürdési szezon elõtt, valamint balesetveszély gyanúja esetén.
A vizsgálat eredményét az üzemeltetési naplóban fel kell jegyezni.

15. Úszómesterként (mentõõrként) alkalmazni kizárólag azt a személyt lehet, aki a vízi mentésben való jártasságáról
érvényes igazolással rendelkezik és egészségügyi alkalmasságát az orvos igazolja.

16. A mentõõrt el kell látni a segélykéréshez szükséges hírközlõ eszközzel, továbbá a vízi közlekedés rendjérõl szóló
27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet mellékletét képezõ Hajózási Szabályzat elõírásainak megfelelõ mentõcsónakkal,
és azt 40×40 cm nagyságú, fehér alapú, 30×30 cm szármagasságú, 10 cm széles vörös kereszttel ellátott zászlóval kell
felszerelni. A csónakban kizárólag mentõõri szolgálatot ellátó személy tartózkodhat, és az csak mentési feladatok ellátá-
sához használható.

17. A mentõõr szolgálati ideje alatt köteles a csónakban vagy a csónak 50 méteres körzetében tartózkodni, olyan
helyen, ahonnan a fürdésre kijelölt vízfelület belátható.

18. Olyan fürdõhelyeken, ahol gyermekek csoportosan vagy tömegesen fordulnak elõ (pl. gyermek- és ifjúsági tábor,
vízparti üdülõ), az üzemeltetõnek a balesetek megelõzése érdekében – a gyermekcsoport ott tartózkodási ideje alatt – kü-
lön mentõõrt kell biztosítani a csoport felügyeletére.
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A Kormány
97/2008. (IV. 29.) Korm.

rendelete
a kormányzati szerkezet megváltozásával
összefüggésben egyes kormányrendeletek

módosításáról*

* A Korm. rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. április 29-i
68. számában jelent meg.

A Kormány
99/2008. (IV. 29.) Korm.

rendelete
a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról,
valamint a vizek mezõgazdasági eredetû

nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül

helyezésérõl

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének p) pontjában, vala-
mint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában, a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedé-
sekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában és
81. § (2) bekezdésében, az agrárgazdaság fejlesztésérõl
szóló 1997. évi CXIV. törvény 11. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következõ-
ket rendeli:

1. §

(1) A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A talajvédelmi hatóság (4) bekezdés szerinti enge-
délye a külön jogszabályban meghatározott egyszerûsített
talajvédelmi terv alapján elsõsorban a területegységre
kijuttatható szennyvíziszap komposzt mennyiségét hatá-
rozza meg.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdésének második mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az engedélykérelemhez mellékelni kell a 4. §
(5) bekezdése szerinti egyszerûsített talajvédelmi tervet,
továbbá a komposztáló telep hulladékkezelési engedé-
lyét.”

(3) Az R. 13. § (4) bekezdés b) pontjának helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A felhasználás módját, a területegységre kiadható
mennyiséget, az azzal kijutó tápanyagok, mérgezõ (toxi-
kus) elemek és káros anyagok mennyiségét]

„b) szennyvíziszap komposzt esetében a 4. § (5) bekez-
dése szerinti egyszerûsített talajvédelmi tervben”
(kell meghatározni.)

(4) Az R. 18. § (2) bekezdésének harmadik mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jegyzõ tekintetében a 4. § (9) bekezdése szerint
kell eljárni.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egyes
mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás
alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 4. §
(8) bekezdésében a „(3)–(7)” szövegrész helyébe a
„(3), (5) és (7)” szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rende-
let, valamint az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfej-
lesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus
kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.)
Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének „szakértõk és” szö-
vegrésze.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
50/2008. (IV. 24.) FVM

rendelete
az egységes területalapú támogatások és egyes

vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ
„Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”

fenntartásához szükséges feltételrendszer,
valamint az állatok állategységre való átváltási

arányának meghatározásáról*

* Az FVM rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. április 24-i
65. számában jelent meg.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
59/2008. (IV. 29.) FVM

rendelete
vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel

szembeni védelméhez szükséges cselekvési program
részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás

és nyilvántartás rendjérõl

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és
vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket ren-
delem el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) a nitrátérzékeny területen valamennyi mezõgazda-

sági tevékenységet folytatóra, továbbá
b) az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nit-

rátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti
magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben
állattartást végzõ természetes és jogi személyre, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra is.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. csúszócsöves (csõfüggönyös) eljárás: olyan hígtrá-

gya kijuttató géppel, illetve szóróegységgel folytatott mû-
velet, melynek során a kiszórandó hígtrágyát a központi
elosztón keresztül egymás mellett felsorakoztatott csöve-
ken juttatják ki közvetlenül a talaj felszínére;

2. hígtrágya: a külön jogszabály szerint meghatározott
folyékony halmazállapotú, hidraulikusan szállítható szer-
vestrágya;

3. intenzív legeltetéses állattartás: olyan legeltetéses
állattartás, melynek során a külön jogszabályban meghatá-
rozott állategységben (a továbbiakban: ÁE) kifejezett ál-
latsûrûség az 1,8 ÁE/ha értéket meghaladja;

4. istállótrágya: az állati ürülék, a bélsár és a vizelet ke-
veréke szilárd halmazállapotú nedvszívó alomanyaggal,
vagy a nélkül, nem beleértve a hígtrágyát;

5. szervestrágya: az állatállomány által ürített trágya,
illetve a trágya és az alom keveréke, feldolgozott formá-
ban is, idetartozik különösen a hígtrágya, az istállótrágya;

6. talajvédelmi terv: a külön jogszabály szerint talaj- és
vízvédelmi követelmények meghatározásához készített
szakanyag;

7. téli legeltetés: trágyázási tilalmi idõszakon belül,
azaz minden év november 15. és február 15. között történõ
legeltetés.

Cselekvési Program

3. §

A cselekvési program a Helyes Mezõgazdasági Gyakor-
lat (a továbbiakban: HMGY) e rendeletben foglalt elõ-
írásainak betartása az 1. § a) pontban meghatározott mezõ-
gazdasági tevékenységet folytatók számára.

Helyes Mezõgazdasági Gyakorlat kötelezõ elõírásai

4. §

(1) Évente mezõgazdasági területre szervestrágyával ki-
juttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja
meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az ál-
latok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel,
szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzt-
tal kijuttatott mennyiséget is. Legeltetésbõl, továbbá az ál-
lattartó teleprõl származó kijuttatásra kerülõ nitrogén ha-
tóanyag mennyiségének meghatározásakor az 1. számú
mellékletben meghatározott értékekkel kell számolni.

(2) Tilos kijuttatni trágyát november 15-tõl február
15-ig, kivéve az õszi kalászosok fejtrágyázását, ahol feb-
ruár 1-jétõl a trágyakijuttatás a (8) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével megengedett. A trágya kijuttatása so-
rán a 6. § (9) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell
venni. Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalma-
zó trágyát a betakarítás után, amennyiben õsszel nem kerül
sor újabb kultúra vetésére.

(3) Amennyiben az állatsûrûségbõl származóan a kijut-
tatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nit-
rogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli legeltetés megen-
gedett.

(4) 15–17% meredekségû lejtõn istállótrágya csak a le-
geltetéssel hasznosított gyepterületekre, valamint ültetvé-
nyek telepítéshez és felújításához juttatható ki a külön jog-
szabály szerint készített talajvédelmi tervben meghatáro-
zottak szerinti erózió elleni védelem biztosításával együtt.

(5) Hígtrágya nem juttatható ki 6%-os terepesés felett,
kivéve csúszócsöves (csõfüggönyös) eljárással, melynek
alkalmazása 12%-ig megengedett. Injektálási technológia
17% meredekségig alkalmazható.
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(6) Mûtrágya 12%-nál meredekebb lejtésû terület tala-
jára csak azonnali bedolgozás mellett juttatható ki. 15% te-
repesés felett mûtrágya talajra nem juttatható ki, kivéve az
erózió elleni védelemmel ellátott ültetvényeket.

(7) 17%-nál meredekebb lejtésû területre trágya nem
juttatható ki.

(8) Fagyott, vízzel telített, összefüggõ hótakaróval borí-
tott talajra trágya nem juttatható ki.

5. §

(1) A trágyázás során a tápanyagok közvetlenül vagy
közvetve, beszivárgás vagy erózió útján sem juthatnak a
felszíni vizekbe. Ennek érdekében nem juttatható ki:

a) mûtrágya felszíni vizek partvonalának 2 méteres
sávjában;

b) szervestrágya:
ba) tavak partvonalától mért 20 méteres sávban,
bb) egyéb felszíni vizektõl mért 5 méteres sávban; a vé-

dõtávolság 3 m-re csökkenthetõ, ha a mezõgazdasági mû-
velés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál ki-
sebb területû,

bc) forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatá-
sára szolgáló kúttól mért 25 méteres körzetben.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védõtá-
volságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhul-
latott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése
miatt következik be,

(3) Ivóvízbázis, távlati ivóvízbázis védõterületén, to-
vábbá vízjárta területeken és a nagyvízi mederben a trá-
gyázás során az e rendeletben meghatározott elõírásokat a
külön jogszabályokban foglaltakkal összhangban kell al-
kalmazni.

6. §

(1) A mezõgazdasági területen a tápanyag-gazdálkodás
tervezése során a kijuttatandó tápanyagok mennyiségének
meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj táp-
anyag-ellátottságát, a termesztett növénynek a termõhely
adottságaihoz igazított termésszintjéhez tartozó tápanyag-
igényét.

(2) A kijuttatandó tápanyagok mennyiségének kiszámí-
tásánál az alkalmazott értékek nem haladhatják meg az
1–4. számú mellékleteiben szereplõ értékeket.

(3) Hígtrágyázott területen, ahol az engedélykérelem-
hez készült talajvédelmi terv szerint a talajvíz a felszínhez
képest 5 méteren belül van, a termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés d) pontja

alapján kiadott engedély kiadását követõ harmadik évben
a talajvíz szintjét és minõségét – elsõsorban nitráttartal-
mát – az engedélyesnek meg kell vizsgáltatni, és az ered-
ményeket a talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
A talajvédelmi hatóság a talajvíz minõségére vonatkozó
adatokat a külön jogszabály szerint évente egy alkalommal
megküldi a környezetvédelmi, természetvédelmi és víz-
ügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) részére.

(4) A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenle-
tesen a talajba kell dolgozni.

(5) A trágyát a termesztett növénynek és a termõhely
adottságainak megfelelõ adagokban, egyenletesen, az
alábbi szempontok figyelembevételével kell kijuttatni
úgy, hogy az átfedések elkerülhetõk legyenek. A talaj fizi-
kai, kémiai és biológiai tulajdonságaira gyakorolt kedvezõ
hatás elérése érdekében:

a) olyan trágyaszóró gépeket kell alkalmazni, amelyek
egyenletes keresztirányú szórásképet mutatnak,

b) a hígtrágya kijuttatását olyan gépekkel kell elvégez-
ni, melyek közvetlenül a talajra vagy a talajba juttatják ki a
hígtrágyát és egymenetben talajtakarást is végeznek,

c) a kijuttatás során biztosítani kell a fogásonkénti pon-
tos csatlakozásokat annak érdekében, hogy a terület egé-
szén egyenletes legyen a trágyaszórás,

d) a trágyakijuttatást csak rendszeresen karbantartott
munkagépekkel lehet elvégezni, ezért a szakszerû ellenõr-
zésrõl évente legalább egyszer gondoskodni kell.

(6) Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ mûtrá-
gya, engedélyköteles szerves trágya, ásványi trágya,
illetve letermett termesztõ közeg az e rendeletben és a kü-
lön jogszabályban elõírtak szerint használható fel.

(7) A kijuttatandó mûtrágya hatóanyag mennyiséget az
(1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, talajvizs-
gálatokra alapozottan kell meghatározni. A szükséges ta-
lajvizsgálatokhoz a külön jogszabályban foglaltak szerint
kell talajmintát venni.

(8) Intenzív legeltetéses állattartás esetén szakaszos
vagy pásztoroló legeltetést kell alkalmazni kivéve, ha az
állattartó telepen az állománysûrûség meghatározásánál a
figyelembe veendõ állatok száma nem több mint 15 ÁE.

(9) Adott területen betakarítás után a megfelelõ talajfe-
dettséget biztosító növény alá csak abban az esetben juttat-
ható ki könnyen oldódó nitrogéntrágya, így különösen híg-
trágya, trágyalé, ammónium- és nitráttartalmú mûtrágya,
ha a trágyázás és vetés közötti idõszak a 15 napot nem ha-
ladja meg. A kijuttatott hatóanyag nem haladhatja meg a
csírázáshoz és az õszi–téli növekedéshez szükséges
mennyiséget. Ezen kívül betakarítás után nitrogéntrágyát a
szármaradványok lebomlásának elõsegítéséhez lehet al-
kalmazni, legfeljebb a 3. számú melléklet C) pontjában
meghatározott mennyiség figyelembevételével.
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7. §

Az öntözött terület talaját, valamint – amennyiben a ta-
lajvízszint 5 méteren belül elérhetõ – a talajvíz szintjét és
minõségét 5 évente az öntözéshez a külön jogszabály sze-
rinti vízjogi engedéllyel rendelkezõnek ellenõriztetni kell
a külön jogszabályban meghatározott követelmények sze-
rint. A talajvédelmi terv részeként a talajvédelmi hatóság
részére beérkezõ, a talajvíz minõségére vonatkozó adato-
kat, vízvizsgálati eredményeket évente megküldi a fel-
ügyelõség részére.

8. §

(1) Állattartó telepen képzõdött trágyát a (2)–(11) be-
kezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyûjteni a
külön jogszabályban meghatározott idõpontot követõen.
A (2)–(11) bekezdésekben foglalt elõírásoktól eltérni ab-
ban az esetben lehet, ha az állattartó a tartási hely szerint
illetékes felügyelõségnek bejelenti és igazolja, és ezt e ren-
delet szerinti adatszolgáltatása során jelenti, hogy a trágya
közvetlen termõföldön történõ felhasználását továbbiak-
ban nem folytatja, azaz a keletkezõ trágya meghatározott
idõközönként feldolgozásra kerül, így különösen kom-
poszt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként. Ez
esetben olyan méretû, vízzáróan szigetelt trágyatárolót
kell kiépíteni, amely biztosítja az elszállításig a trágya biz-
tonságos tárolását.

(2) Trágyatároló mûtárgyak méretezésekor figyelembe
kell venni azt a többlettárolási igényt, ami a kijuttatásra
használt területen fennálló, elõre nem látható, szélsõséges
vízjárási viszonyokból – különösen belvíz, valamint faka-
dó és szivárgó vizekbõl származó elöntés – adódhat. A trá-
gyatárolók méretének, illetve minõségének meghatározá-
sakor, legalább az 5. számú melléklet 1. és 2. pontjaiban
szereplõ értékeket és elõírásokat kell figyelembe venni.

(3) Hígtrágya, trágyalé kizárólag mûszaki védelemmel
ellátott tartályban vagy medencében tárolható. A tárolótar-
tály, medence anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a
korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott követelményeket
csak e célnak megfelelõ építési termékekkel lehet megva-
lósítani, melyek alkalmasságát az építési termékek mûsza-
ki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, vala-
mint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabá-
lyairól szóló külön jogszabályban foglaltak szerint kell
megállapítani. A szivárgásmentességet és korrózióállósá-
got a trágyával érintkezõ felületnek, az ezt alkotó anyag-
nak kell biztosítania. Ezek lehetnek mûanyagok, így külö-
nösen fóliák, mûanyag lemezek és bevonatok, vízzáró,
szulfátálló betonok és a korróziónak ellenálló fémek. A
tervezés során figyelembe veendõ elõírásokat e rendelet
5. számú mellékletének 2. pontja tartalmazza.

(5) A hígtrágyatároló kapacitását a külön jogszabályban
meghatározott idõpontig 6 havi hígtrágya befogadására
kell alkalmassá tenni.

(6) Istállótrágyát szivárgásmentes, szigetelt alapú, a trá-
gyalé összegyûjtésére is alkalmas gyûjtõcsatornákkal és
aknával ellátott trágyatárolóban kell tárolni. A trágyalé a
hígtrágyával azonos módon használható fel, vagy az istál-
lótrágyára visszaöntözhetõ.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott szivárgásmentes-
ség biztosításához az 5. számú melléklet 2. pontjában fog-
laltakat kell figyelembe venni.

(8) Az istállótrágya-tároló kapacitásának elegendõnek
kell lennie legalább 6 havi istállótrágya tárolására. A trá-
gyatároló kapacitása az (1), illetve a (11) bekezdésben fog-
laltak szerint csökkenthetõ.

(9) Ha mélyalmos tartás esetén képzõdött trágya, illetve
karámföld az e jogszabályban meghatározott szabályok
szerint közvetlenül termõföldre kerül, akkor trágyatároló
építése nem szükséges.

(10) A silótereket szigetelt aljzattal kell készíteni. Az ér-
lelés során keletkezõ silólevet szivárgásmentes, szigetelt
aknában kell gyûjteni. A silólé a trágyalével azonos mó-
don használható fel.

(11) Legeltetéses állattartás esetén az istállótrágya-
tároló kapacitását az istállózott idõszak hossza alapján kell
megállapítani.

(12) Mûtrágya, illetve egyéb termésnövelõ anyag a kü-
lön jogszabályban foglaltak szerint tárolható.

(13) Vízbázisvédelmi területen trágyatároló nem létesíthetõ.

9. §

(1) Elszivárgás elleni védelem nélküli ideiglenes trá-
gyakazal nem létesíthetõ és nem tartható fenn:

a) vízjárta, pangóvizes területen, valamint alagcsöve-
zett táblán,

b) november 15.–április 1. között mezõgazdasági mû-
velés alatt álló táblán.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
ideiglenes trágyakazal mezõgazdasági táblán csak abban
az esetben létesíthetõ, ha a talajvíz legmagasabb szintje
1,5 m alatt van, illetve felszíni víz nincs 100 m távolságon
belül.

(3) Az adott évben felhasználandó mennyiségnél több
istállótrágya ideiglenes trágyakazalban a mezõgazdasági
mûvelés alatt álló táblán nem tárolható.

(4) Az ideiglenes trágyakazlat minden évben más hely-
színen kell kialakítani.

(5) Ideiglenes trágyakazalban a trágya maximum 2 hó-
napig tárolható.
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Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettségek

10. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató-
nak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és az
azt követõ év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást
megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a
külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-
gazdálkodásra, trágyázásra, parcella mûvelési adatokra,
valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek meg-
felelõ adattartalommal.

(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató a
6. számú melléklet szerinti adatlapon köteles adatot szol-
gáltatni a gazdálkodási évet követõ december 31-ig a me-
zõgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvé-
delmi hatóságnak.

(3) A szervestrágya hasznosítási módjában bekövetke-
zett változást 30 napon belül be kell jelenteni a talajvédel-
mi hatóság részére.

(4) A tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi
hatóság a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint beérkezett
adatokat feldolgozza a termõföld használatra vonatkozó
kötelezõ elõírások teljes körû adminisztratív ellenõrzése
mellett. A talajvédelmi hatóság az adatokból évenként
összesítést készít.

(5) A tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi ha-
tóság a (2) bekezdés szerinti adatlapok trágyatárolásra vonat-
kozó adatait a területileg illetékes környezetvédelmi felügye-
lõség részére 60 napon belül elektronikus úton megküldi.
Az országosan egységes elektronikus adatszolgáltatás formá-
tumát a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyezteti.

(6) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató-
nak a nyilvántartást, a (2) bekezdés szerint beküldött adat-

lap másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg
kell õriznie.

(7) A (2) bekezdés alapján beérkezõ adatok országos
feldolgozásáról és az ezzel összefüggõ feladatok ellátásá-
ról a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a kör-
nyezetvédelemi és vízügyi miniszterrel együttmûködve
gondoskodik.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) A 2008. évre vonatkozó adatszolgáltatást e rendelet
6. számú mellékletében szereplõ adatlapon kell benyújtani
a 2008. január 1. és december 31. közötti idõszakra a
tárgyévet követõ február 28-ig a tevékenység helye szerint
illetékes talajvédelmi hatósághoz. A trágya átadás és átvé-
telre vonatkozó adatoknak e jogszabály hatálybalépését
követõen kell a nyilvántartásban szerepelni. E rendelet
10. § (1)–(2) bekezdésében foglalt nyilvántartás és adat-
szolgáltatás elsõ tárgyidõszaka 2008. szeptember 1.–2009.
augusztus 31. közötti gazdálkodási év.

12. §

E rendelet a vizek mezõgazdasági eredetû nitrát-
szennyezéssel szembeni védelmérõl szóló 1991. december
12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének (1), (2), (4),
és (6) bekezdésével, valamint II. és III. mellékletének való
megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor

Állatfaj, csoport
(állatkategória)

A friss trágya N-tar-
talma

[kg/év]

Tápanyagtartalom kijuttatáskor [kg/t]

Hígtrágya*
N

Istállótrágya +
trágyalé

N

Mély alom
N

P2O5

Szarvasmarha
Tejelõ tehén 650 kg

Borjú (0–6 hónapig)
Üszõ (6–12 hónapig)
Üszõ (12–24 hónapig)

Hízómarha (6–12 hónapig)
Hízómarha (12–24 hónapig)
Hízómarha, anyatehén
(> 24 hónap)

125

12
22
42

25
45

51

6,0

–
–
–

–
–

–

6,1

3,8
–
–

–
–

–

7,8

–
3,6
4,2

3,8
5,3

3,5

2,1

2,4
2,1
1,8

1,9
2,0

1,7

Sertés
Koca (10 malaccal, 9 kg-ig)
Utónevelt malac (8–35 kg-ig)
Hízó sertések, fiatal koca

26,5
3,4
12

4,2
2,35
3,8

3,57
2,4
5,0

–
–

6,8

2,2
1,9
2,4

Baromfi
1000 db tojótyúk

1000 db brojler

1000 db pulyka (14 kg-ig)

740

383

1650

19,0**

–

–

–

–

–

–

23,0

30,6

7,2

6,8

12,9

Juhok (anyajuh 50 kg +
szaporulat)
Juhok (anyajuh 70 kg +
szaporulat)

Kecskék (anyakecske 50 kg +
szaporulat)
Kecskék (anyakecske 80 kg +
szaporulat)

Anyanyúl + szaporulat

Lovak (600 kg)

14,8

16,7

13,6

15,5

5,5

55

–

–

–

–

12,0

–

–

–

–

–

11,4

9,2

7,3

8,2

5,8

–

1,9

1,7

1,85

1,6

8,6

2,8

Hazai és nemzetközi irodalmi források alapján meghatározott értékek.
Az ammónia emissziós N veszteséget a saját és társintézeti mérések mellett az ECETOC, az EMEP/CORINAIR, a FAL/IUL/FAT intézetek és az

EU DG-ENV által közzétett irányszámok alapján:
– almos tartású szarvasmarhánál 24%-kal, hígtrágyás tartásnál, lagúnában tárolva 15%-kal,
– kocánál 33%, egyéb sertésnél 34%,
– tojónál 45%, brojlernél és nyúlnál 32%,
– juhnál, kecskénél, és lónál 8% értékekkel vettünk figyelembe.

* Talajvédelmi terv alapján meghatározandó kijuttatáskor!
** Tojók ketreces tartásánál keletkezõ trágya hígítatlan (félszilárd) ürülék.
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2. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Szervestrágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei

A.1) A gyenge, a közepes, illetve a jó minõségû istállótrágya hasznosulásának idõbeni megoszlása %-ban homok és
homokos vályog (KA < 36) talajokon, amennyiben az istállótrágya kijuttatás nem évente történik

Tartamhatás

N P2O5 K2O

gyenge közepes jó gyenge közepes jó gyenge közepes jó

istállótrágya minõség* mellett

1. év 50 42 42 50 50 50 50 50 50

2. év 33 42 42 35 33 38 38 33 30

3. év 17 16 16 15 17 12 12 17 20

A.2) A homok és homokos vályog talajokon adott területre évenként rendszeresen kijuttatott istállótrágya figyelembe
vehetõ hasznosulása %-ban a trágya minõségétõl függetlenül

Tápanyag
Hasznosulási érték

kijuttatás évében következõ évben harmadik évben negyedik évben

Nitrogén 50 75 100 100

Foszfor 40 75 100 100

Kálium 50 85 100 100

B.1) A gyenge, a közepes, illetve a jó minõségû istállótrágya hasznosulásának idõbeni megoszlása %-ban vályog,
agyagos vályog és agyag (KA > 36) talajokon, amennyiben az istállótrágya kijuttatás nem évente történik

Tartamhatás

N P2O5 K2O

gyenge közepes jó gyenge közepes jó gyenge közepes jó

istállótrágya minõség mellett

1. év 40 38 38 40 33 38 38 33 38

2. év 33 30 30 30 33 28 25 30 30

3. év 27 20 18 15 22 22 20 20 20

4. év 0 12 14 15 22 22 18 17 12

B.2) A vályog, agyagos vályog és agyag talajokon adott területre évenként rendszeresen kijuttatott istállótrágya
hasznosulása %-ban a trágya minõségétõl függetlenül

Tápanyag
Hasznosulási érték

kijuttatás évében következõ évben harmadik évben negyedik évtõl

Nitrogén 40 70 90 100

Foszfor 33 66 80 100

Kálium 33 66 80 100
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C) Istállótrágya minõségi mutatói

Istállótrágya minõsége*
N P2O5 K2O

kg/t

Gyenge 4 2 4

Közepes 6 3 6

Jó 8 4 8

* Az istállótrágya minõségének értékelési szempontjai:
Gyenge: túlnyomóan tömegtakarmányra (siló, szenázs, széna) alapozott tartásnál, nem szakszerû trágyakezelés mellett.
Közepes: túlnyomóan tömegtakarmányra alapozott tartásnál, szakszerû trágyakezelés mellett.
Jó: intenzív, nagymértékben abraktakarmányozásra (kukorica, gabonafélék stb.) alapozott tartásnál, szakszerû trágyakezelés mellett.

Istállótrágya kezelés minõsítési szempontjai:
Szakszerû trágyakezelés: szilárd alap trágyalé gyûjtõaknával. A trágyakazlat szakaszosan rakják, magassága legalább

2,5 m. A trágyában az ürülék és az alom egyenletesen elegyítve. A trágyalevet rendszeresen visszaöntözik. A trágyakazal
tömör, kellõen nyirkos, légzsákmentes. Kiszáradás ellen fedett. Környezetszennyezés minimális.

Nem szakszerû trágyakezelés: A kazal egyenetlen, üreges (légzsákokat tartalmaz) a kazalban nem egyenletesen ele-
gyített az alom és az ürülék, a trágyalevet nem öntözik vissza. Takarás nincs.

D) A hígtrágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei:

Tápanyag Fizikai féleség
Hasznosulási érték (%)

kijuttatás évében következõ évben harmadik évtõl

Nitrogén Homok, homokos vályog 60 100 100

Vályog-agyag 70 100 100

Foszfor Homok, homokos vályog 70 100 100

Vályog-agyag 80 100 100

Kálium Homok, homokos vályog 80 100 100

Vályog-agyag 90 100 100

3. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Nitrátérzékeny területen a tápanyag-gazdálkodási számításoknál a fõbb növények esetében figyelembe vehetõ
maximális értékek

A) A tenyészidõszak alatt maximálisan kijuttatható N mûtrágya hatóanyag (kg/ha) fõbb szántóföldi növények esetén
termõhelyenként a talaj tápanyag ellátottságának függvényébe, átlagos termõhelyenkénti átlagtermésre számolva

Õszi búza

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 190 170 130

II. barna erdõtalajok 170 155 125

III. réti és öntés talajok 170 155 135

IV. laza és homoktalajok 130 120 110
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Kukorica

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 190 170 150

II. barna erdõtalajok 190 160 150

III. réti és öntés talajok 180 160 140

IV. laza és homoktalajok 150 130 120

Õszi árpa

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 160 140 100

II. barna erdõtalajok 150 125 90

III. réti és öntés talajok 135 110 90

IV. laza és homoktalajok 110 100 80

Napraforgó

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 110 100 80

II. barna erdõtalajok 100 85 70

III. réti és öntés talajok 90 75 50

IV. laza és homoktalajok 75 70 60

Burgonya

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 160 140 120

II. barna erdõtalajok 190 160 140

IV. laza és homoktalajok 160 135 120

Repce

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 180 160 140

II. barna erdõtalajok 170 150 120

III. réti és öntés talajok 140 120 100

Cukorrépa*

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 165 150 120

II. barna erdõtalajok 150 130 110

III. réti és öntés talajok 150 130 110

* EUF vagy ásványi nitrogén vizsgálat javasolt.
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Borsó

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 120 100 80

II. barna erdõtalajok 110 90 70

III. réti és öntés talajok 110 90 70

Szója

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 110 100 80

II. barna erdõtalajok 100 90 75

III. réti és öntés talajok 100 90 80

Silókukorica

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 165 145 125

II. barna erdõtalajok 175 155 135

III. réti és öntés talajok 165 145 125

IV. laza és homoktalajok 145 125 105

Lucerna széna

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 120 100 70

II. barna erdõtalajok 100 85 70

III. réti és öntés talajok 80 70 60

IV. laza és homoktalajok 80 60 50

A táblázatban nem szereplõ termõhelyi kategóriák esetében egyedi meghatározás szükséges

B) Irányszámok a szántóföldi termõhelyek nitrogénellátottságának meghatározásához

Szántóföldi termõhely KA
Humusz%

gyenge közepes jó

I. >42 <2,4 2,4–3 >3

<42 <1,9 1,91–2,5 >2,5

II. >38 <1,9 1,9–2,5 >2,5

<38 <1,5 1,5–2 >2

III. >50 <2,5 2,5–3,3 >3,3

<50 <2 2–2,8 >2,8

IV. 30–38 <1 1–1,5 >1,5

<30 <0,7 0,7–1,2 >1,2
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C) A számított N hatóanyag korrekciója

A korrekció megnevezése Módosítás

Egyéves pillangós után az elsõ évben –30 kg/ha

Kissé gyomos egyéves pillangós után az elsõ évben –15 kg/ha

Gyomos egyéves pillangós után 0 kg/ha

Évelõ pillangós után az elsõ évben –50 kg/ha

Gyomos évelõ pillangós után az elsõ évben –20 kg/ha*

Évelõ pillangós után a második évben (I., II., III. termõhelyen) –30 kg/ha

Gyomos évelõ pillangós után a második évben 0 kg/ha

Szár és tarlómaradványok idõbeni lebontásához és a talaj biológiai
feltáró folyamatainak elõsegítéséhez a IV., V., VI. sz. termõhelyen

100 kg szárazanyaghoz további 0,8 kg N-t kell
adni

4. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Irányszámok szántóföldi növények, zöldségfélék, illetve ültetvények átlagos fajlagos tápanyagigényének
meghatározásához

A) A szántóföldön termesztett növények terméssel felvett N-, P-, K
Me.: kg/t

Növény N P2O5 K2O

Õszi búza 27 11 18

Rozs 27 12 26

Õszi árpa 27 10 26

Tavaszi árpa 23 9 21

Zab 28 12 29

Rizs 22 10 20

Kukorica 25 13 22

Szemes cirok 29 10 31

Szudánifû 4,5 1,2 3,5

Cukorcirok 4,2 1,4 3,2

Silókukorica 3,5 1,5 4,0

Cukorrépa 3,5 1,5 5,5

Burgonya 5 2 9

Borsó 50 17 35

Zöldborsó 19 5,6 15,2

Szója 62 37 51

Bab 55 25 40

Zöldbab 13 2,8 11,9

Lóbab 52 23 46

Fehér virágú csillagfürt 70 28 37

Sárga virágú csillagfürt 77 21 45

Lucernaszéna 27 7 15
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Növény N P2O5 K2O

Vöröshere 23 5 20

Napraforgó 41 30 70

Repce 55 35 43

Olajlen 40 13 50

Rostlen 12 6 12

Kender 9 8 16

Seprûcirok 33 37 25

Egynyári szálas zöldtakarmány 2,5 1,2 3,5

Füveshere széna 18 5 20

Egyéb pillangós széna 20 5 15

Rét 17 6 18

Legelõ 20 7 22

Lucerna magfogás 55 14,6 12,5

Mustár mag 42 22 48

Mustár (fehér, sárga, zöldtakarmány) 4,5 1,4 4,7

Tönkölybúza 21 08 4

Szudánifû (zöld) 4,5 1,2 3,5

Silócirok 4,2 1,4 3,2

Cukorcirok szemes 29 10 31

Vöröshere mag 55 14,6 12,5

Vöröshere (zöld) 5,5 1,3 6

Bíborhere (széna) 17,6–23 3,6–7 11,7–18

Facélia zöld 3,5 1,1 4,5

Vöröscsenkesz mag 18,7–29,2 5,3–7,5 3,4–5,8

Angolperje mag 18,4–24,6 5,1–5,5 6–6,8

Angolperje zöld 4,8 1,6 6,5

Magyar rozsnok mag 3,3 9 1,2

Rétiperje mag 15,8–28,7 5,3–6,9 2,4–3,7

Olaszperje mag 20 10 3

Réti komócsin 23,3 9 11,2

Olajtök 30 37,5 90

Olajretek mag 55 30 48

Olajretek zöld 3,5 1,1 4,5

Köles (fehér, piros, sárga) 16,4 6,5 3,3

Fénymag 22 8 23

Pohánka (hajdina) mag 34 16 40

Szöszösbükköny (õszi) mag 36 11 14

Tavaszbükköny 22 6 20

Lencse (mag) 36 11 14

Szegletes lednek 40 25 45

Csicsóka gumó 2,6 1,4 6,2

5. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1047



Növény N P2O5 K2O

Mák 32,3 19,2 8,7

Baltacim (széna) 23–25 4,6–9 13–17

Szeradella zöld 4,5 1,4 4,7

Szeradella mag 35 14,6 12,5

Somkóró (széna) 22 10 22

Borsós csalamádé 5 1,5 6

Csillagfürt (zöld) 5 1,4 4,7

Csillagfürt (mag) 48–70 11–28 14–37

Dohány 30 4 54,5

Tarlórépa 2,5 0,9–1,3 4–6

B) Különbözõ gyümölcsfajok tápanyagkivonása a terméshez tartozó fanövedék és levélzet beszámításával

Gyümölcsfajok

100 kg termés a talajból kivon

N-t
kg

P2O5-ot
kg

K2O-ot
kg

Alma 0,2 0,06 0,3

Körte 0,2 0,06 0,3

Kajszi 0,4 0,13 0,6

Õszibarack 0,3 0,16 0,9

Szilva 0,4 0,15 0,7

Cseresznye 0,5 0,14 0,6

Dió 1,1 0,27 1,7

Mandula 1,5 0,2 2,2

Gesztenye 1,4 0,21 0,8

C) A zöldségnövények fajlagos NPK-tartalma az átlagos termésszintre vonatkozóan

Növényfaj
Fajlagos NPK-tartalom, kg/t

N P2O5 K2O

1. Fejes saláta 4.0 1.8 5.0

2. Spenót 5.0 1.6 7.0

3. Sóska (4 évre) 4.8 1.5 6.8

4.a. Fejes káposzta – korai 3.15 1.2 3.9

4.b. Fejes káposzta – középkorai 3.5 1.3 4.3

4.c. Fejes káposzta – kései 3.85 1.4 4.7

5.a. Vöröskáposzta – középkorai 6.0 1.7 7.0

5.b. Vöröskáposzta – kései 6.6 1.9 7.7

6.a. Kelkáposzta – korai 3.6 1.8 4.5

6.b. Kelkáposzta – középkorai 4.0 2.0 5.0
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Növényfaj
Fajlagos NPK-tartalom, kg/t

N P2O5 K2O

6.c. Kelkáposzta – kései 4.4 2.2 5.5

7.a. Karfiol – korai 4.0 1.6 5.0

7.b. Karfiol – középkorai 4.0 1.6 5.0

7.c. Karfiol – kései 4.0 1.6 5.0

8. Brokkoli 4.1 1.6 6.0

9.a. Karalábé – korai 5.0 4.0 8.0

9.b. Karalábé – középkorai 5.0 4.0 8.0

9.c. Karalábé – kései 5.5 4.4 8.8

10. Bimbós kel 3.3 1.0 3.4

11. Étkezési paprika 2.4 0.9 3.5

12. Paradicsom 2.4 1.0 4.5

13. Csemege kukorica (csõtermés) 10.0 4.0 11.0

14. Gumós édeskömény 2.9 1.3 9.7

15. Uborka 3.0 1.5 4.0

16. Sárgadinnye 3.3 1.2 6.0

17. Görögdinnye 2.4 1.1 5.6

18. Spárgatök 3.7 0.9 4.0

19. Sütõtök 4.2 1.0 6.6

20. Spárga-halványító (15 évre) 30.0 12 36

21. Fûszerpaprika (friss tömegre) 4.8 1.6 6.5

22. Cékla 4.3 1.5 8.0

23. Sárgarépa 4.3 1.8 6.0

24. Petrezselyem 5.0 2.4 6.0

25. Pasztinák 3.8 1.5 5.5

26. Zeller 6.5 2.5 8.0

27. Téli retek 6.0 3.0 5.0

28. Hónapos retek 5.0 2.0 5.0

29. Torma 6.0 2.4 10.2

30. Dughagyma 3.4 1.3 4.0

31. Vöröshagyma (dughagymáról) 3.8 1.2 4.2

32. Vöröshagyma (magról) 3.4 0.9 3.5

33. Fokhagyma 4.3 1.6 4.2

34. Póréhagyma 3.2 0.9 3.8

35. Korai burgonya 5.9 2.2 8.0

36. Zöldbab 12.0 4.0 13.0

37. Zöldborsó 16.0 5.6 15.2
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5. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

5.1. Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

A) Irányszámok a sertéstartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

Sertés Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]

Állatkategória, tömeg
Trágyatípus

Kövér hígtrágya(1) Közepes hígtrágya(2) Sovány hígtrágya(3) Almos trágya(4) Megjegyzés

Koca + alom 200 kg és max. 9 kg 76 152 228 98 Koca és szaporulata
(10 db szopósmalac)

Utónevelt malac 8–35 kg 18 36 54 21 Átlagosan 30–90 na-
pig

Hízó 35–110 kg 32 64 96 35,5 Átlagosan 90–220
napig

Komplex telepre vonatkoztatott adatok

Trágyatermelés [kg/kocaférõhely/hét]

Technológia

Víztakarékos techno-
lógiák

Moderált vízfelhasz-
nálású technológiák

Vízpazarló technoló-
gia

Almos tartás esetén
mintegy 10% trágya-
lé tárolókapacitást is
figyelembe kell ven-

ni

Telep a kocanevelés-
tõl a fiaztatáson át a

véghízlalásig

630 1260 1890 344

(1) Minimális ürülék hígulás (maximum 1-szeres); (2) ~2-szeres hígulás; (3) ~3-szoros hígulás; (4) Átlagos 1 kg/nap (0,5–1,5 kg/nap) alomfelhasználással számolva férõhelyenként.
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B) Irányszámok a szarvasmarhatartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

Szarvasmarha Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]

Állatkategória, testtömeg
Trágyatípus Almos trágya(1) Hígtrágya Megjegyzés

Borjú (0–6 hónap) 40–130 kg 55 – Egyedi, illetve csoportos bor-
júbokszokban.

Üszõ (6–12 hónap) 130–310 kg 140 – Almozott istállóban

Üszõ (12–24 hónap) 310–450 kg 230 – Almozott istállóban

Hízómarha (6–12 hónapig) 180–300 kg 150 Almozott istállóban

Hízómarha (12–24 hónapig) 300–420 kg 200 Almozott istállóban

Hízómarha, anyatehén
(>24 hónap)

550 kg 340 – Almozott istállóban

Tejelõ tehén (24 hónapnál idõ-
sebb)

650 kg 370 140(2) Almozott istálló + fejõház

Tejelõ tehén (24 hónapnál idõ-
sebb)

650 kg 340(3) + 140(2) Kevésalmos istálló + fejõház

Komplex telepre vonatkoztatott fajlagos adatok [kg/tehénférõhely/hét]

Tehénférõhely – 480 140(2) Teljes, utánpótlást is nevelõ
telepeknél

(1) Almos trágya tárolásakor mintegy 2–5%-nyi térfogatú elfolyó trágyalé tárolót is szükséges építeni.
(2) Fejõházi trágyatermelés (ennek tárolását a hígtrágya tárolás szabályaival megegyezõen kell megoldani)
– a napi ürülék 8–10%-a, (napi ürülék 40–60 kg/nap/tehén) 3–6 kg/nap/tehén,
– fejõházi víz (amennyiben nem tartalmaz a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2003. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti veszélyes anyagot) (tõgymosó-víz, felmosó-víz /elõvárakozó, utóvárakozó, fejõterem/

fejõberendezés mosóvize, tejhûtés mosóvize, tisztításhoz használt víz együttesen víztakarékos technológiával 15 liter/nap/tehén,
– fejõházi csurgalékvíz (napi ürülék + fejõházi víz) átlagosan 19 kg/nap/tehén értékkel számolva.
(3) Istállói kövér hígtrágya (>10% SZA)
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C) Irányszámok egyes állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

Egyéb állatok Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]

Állatkategória, testtömeg
Trágyatípus Almos trágya Hígtrágya Megjegyzés

1000 tojótyúk ~2,2 kg/állat – 805(1) Ketreces tartás, csak ürülék
(21% SZA)

1000 brojler ~2 kg/állat 218 – Mélyalmos tartásnál, a kiter-
melt trágyamennyiség alapján

1000 pulykabak ~14 kg/állat 790 – Mélyalmos tartásnál, a kiter-
melt trágyamennyiség alapján

1000 pulykatojó ~5 kg/állat 330 – Mélyalmos tartásnál, a kiter-
melt trágyamennyiség alapján

Juh (vegyes korcsoport) 50 kg-os anyajuh 30 Anyajuhra vetítve (anya-
juh + szaporulat) mélyalmos

tartásnál

Juh (vegyes korcsoport) 70 kg-os anyajuh 42 Anyajuhra vetítve (anya-
juh + szaporulat) mélyalmos

tartásnál

Kecske (vegyes korcsoport) 50 kg-os anyakecske 30 Anyakecskére vetítve (anya-
kecske + szaporulat) mélyal-

mos tartásnál

Kecske (vegyes korcsoport) 80 kg-os anyakecske 50 Anyakecskére vetítve (anya-
kecske + szaporulat) mélyal-

mos tartásnál

Anyanyúl + szaporulata 4 kg 8,4 Ketreces tartás, trágyagyûjtõ
aknával

Ló 600 kg 94 Almozott tartás

(1) Trágyaszárításos technológia esetén a trágyamennyiséget a szárazanyag-növekedés arányában korrigálni szükséges (pl. 40% SZA esetén a trágyatermelés értéke 402 kg/1000 állat/hét).
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D) A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához

A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához az A)–C) pontok szerint kilogrammban megadott trágyaterme-
lési értékeket a tényleges térfogattömeg alapján m3-re kell átszámítani.

Amennyiben a termelt trágyáról saját mérési eredmény nem áll rendelkezésre az átszámításhoz az alábbi irányszámo-
kat lehet alkalmazni:

Megnevezés Érték [kg/m3]

Hígtrágya <10% SZA tartalom alatt 1000

„Kövér” hígtrágya (kevésalmos szarvasmarha tartásból) 950

Friss almos trágya (laza rakatban) 450

Friss almos trágya (kitároláskor) 650

Mély-, illetve növekvõ almos trágya kitároláskor 750–800

Érett istállótrágya (pl. öntözött trágyakazalból) 850

5.2. Alapkövetelmény a trágyatárolók minimális mûszaki paramétereihez

I) Fóliabéléses tározók vagy mûanyag bevonattal ellátott tározófelületek:
A tározó bélelésére alkalmazott fóliának
– teljesen vízzárónak,
– a hígtrágya kémiai hatásával szemben ellenállónak,
– egyenletes falvastagságúnak és szilárdságúnak,
– hajlékonynak, a terhelés hatására deformálódónak,
– magas szakítószilárdságúnak (a kötéseknél is!),
– és kimagasló UV sugárzásállónak kell lennie.
Trágyatárolók bélelésére ezért csak Építésügyi Mûszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkezõ fóliák,

ill. mûanyagok használhatók fel. Az ÉME-nek igazolnia kell a mûanyag bevonatok, fóliák állattartó telepek fém vagy
földmedencés hígtrágya tárolóiban való alkalmazhatóságát, a 20 évet meghaladó elvárt élettartamra. Az ÉME-nek ki kell
térnie a fólia UV állóságára is. A fóliának a „kiváló” osztályú besorolást kell kapnia.

II) Beton trágyatárolók (híg- és istállótrágya tározóknál egyaránt)
Betontároló csak
– vízzáró,
– tervezõi méretezéssel kiszámított szilárdságú (vastagságú és minõségû),
– szulfátálló

betonból készíthetõ.
Amennyiben a betontároló elõre gyártott elemekbõl készül, ezen elemekre vonatkozóan rendelkeznie kell az építési

termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásá-
nak szabályairól szóló külön jogszabályban szereplõ Megfelelõségi Tanúsítvánnyal vagy Szállítói Megfelelõségi Nyi-
latkozattal. Ezek hiányában a külön jogszabály szerint az elemek trágyatárolásra való alkalmasságát ÉME vagy ETA
(Európai Mûszaki Engedély) is igazolhatja.

III) Fém vázszerkezetû, szerelt hígtrágya tárolók
Fém trágyatároló tartályok esetében kiemelt jelentõsége van a korrózió elleni védelemnek, az elõírt 20 év élettartam

biztosításának. A gyártmányhoz felhasznált fém, tartályfal szerkezeti elemek megfelelõségét
– vagy az anyag minõsége önmagában,
– vagy a bevonata biztosítja.
A korrózióálló anyagból készített fém tartálylemezek mind a szilárdsági, mind a korrózióállósági feltételt kielégítik. A

korrózióálló fémek tulajdonságait a nemzeti és nemzetközi szabványok rögzítik. Nem korrózióálló fémek korrózióálló-
ságát külön felületi mûanyag bevonattal kell biztosítani. A felületi mûanyag bevonatról, illetve a felhordás technikájáról,
a szerkezeti elemek közötti tömítések megfelelõségérõl Minõségi Tanúsítvány kiállítása szükséges.

Azon trágyatárolóra, melyek típustervek alapján, különbözõ méretekben készülõ ipari gyártmányok, a gyártóknak a
teljes hígtrágya tárolóra, mint késztermékre kell Megfelelõségi Nyilatkozatot biztosítania. Ehhez a gyártónak rendelkez-
nie kell az összes, szabványokban foglalt tulajdonságoknak való megfelelõséget igazoló dokumentumokkal, a megfele-
lõséget igazoló akkreditált vizsgálati eredményekkel.
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ADATLAP 

AZ  59/2008.  (IV. 29.) FVM RENDELET SZERINT,

A MEZ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK KÖTELEZ  ADATSZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Adatszolgáltatási id szak: __ __ __ __. __ __. __ __ - __ __ __ __. __ __. __

1. A mez gazdasági tevékenységet folytató adatai 

Gazdálkodó neve 

KÜJ 
(Környezetvédelmi Ügyfél Jel) __ __ __ __ __ __ __ __ __ Regisztrációs szám __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

KSH statisztikai számjel _  _  _  _  _  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _ - _  _

Adószám _  _  _  _  _  _  _  _ - _ - _  _
vagy

Adóazonosító 
jel __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Székhelye 

Irányítószám Település Közterület neve 
Közterület jellege 

(pl. utca, tér) 
Házszám Hrsz. 

_  _  _  _      

Kapcsolattartó neve* Telefonszáma 

Melléklet összesen (db) 

* Kitöltése nem kötelez .

6. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez
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2.1. Az állattartó telep adatai  …….. oldal 

Állattartó telep megnevezése 

Irányítószám Település Közterület neve 
Közterület jellege 

(pl. utca, tér) 
Házszám Helyrajzi szám 

_  _  _  _      

TH KTJ: _  _  _  _  _  _  _  _  _ MePAR blokkazonosító _  _  _  _  _ - _ - _  _

2.2. Az állatállomány éves átlagos létszáma és az év folyamán keletkezett trágya mennyisége a tárgyévben 

Állatfaj Állattartás módja Keletkezett trágya 

Megnevezés Kód Megnevezés Kód 

Állatok létszáma 
(darab) Hígtrágya 

(m3/év)
Istállótrágya 

(t/év) 

1. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
2. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
3. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
4. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
5. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
6. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
7. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
8. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
9. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
10. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
11. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
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2.3. A trágyatároló kapacitása és a tárgyid szak utolsó napján tárolt szervestrágya mennyisége ……… oldal

TH KTJ _  _  _  _  _  _  _  _  _
Hígtrágya 

Tároló adatai 

EH-KTJ  MePAR blokkazonosító EOV koordináta pár (X ; Y) Kapacitás (m3)

Tárolás  módja  
(kód) 

Tárolt  hígtrágya  mennyisége 
(m3)

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _

Istállótrágya 

Tároló adatai 

EH-KTJ MePAR blokkazonosító EOV koordináta pár (X ; Y) Kapacitás (tonna) 

Tárolás  módja  
(kód) 

Tárolt  istállótrágya  mennyisége 
(tonna) 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
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3.1 Legeltetéssel hasznosított terület …….oldal

Település
Helyrajzi 

szám 
MePAR blokkazonosító 

Legeltetett terület 
(ha) 

Állatfaj  
kódja 

Legeltetett állatok 
száma 

Legel n töltött  
napok száma 

1. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 
2. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 
3. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 
4. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 
5. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 
6. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 

3.2. A trágyakijuttatás adatai a tárgyévben 

Kijuttatott szervestrágya 
Település

Helyrajzi 
szám 

MePAR blokkazonosító 
M V

ág Hígtrágya 
(m3/ha)

Istállótrágya 
(t/ha)

Szervestrágyával
kijuttatott N 
hatóanyag 

kg/ha 

Trágyázott 
terület  

(ha) 

N m trágya 
hatóanyag 

(kg/ha) 

Szerves trágya típusa 
(kód) 

1. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
2. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
3. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
4. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
5. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
6. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
7. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
8. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
9. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
10. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __ 
11. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
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3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott, vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról …..oldal

Szervestrágya mennyisége Felhasználás helye Átadó/átvev  adatai 

Címe Átadott Átvett Híg- 
trágya 
(m3)

Istálló-
trágya 

(t)

Szerves-
trágya 
típusa
(kód) 

MePAR blokkazonosító 
Neve Irányítószám Település 

Közterület 
neve, jellege 

Házsz. 
Regisztrációs szám 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nyilatkozat: Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy az Adatlapban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

          Hozzájárulok, hogy a talajvédelmi hatóság az adatlapon feltüntetett személyes adataimat kezelje.  

Dátum:  

 .................................................................. 
aláírás
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Függelék az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellékletéhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint, a mezõgazdasági tevékenységet folytatók
kötelezõ adatszolgáltatásához

Általános tudnivalók

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint az adatlapot minden olyan mezõgazdasági tevékenységet folytatónak ki
kell töltenie, akinél szervestrágya keletkezik, illetve szervestrágyát használ fel. A kitöltött adatlapot minden évben
a tárgyidõszakot követõ december 31-ig kell beküldeni a területileg illetékes talajvédelmi hatósághoz. Az 1. táblázatot
minden adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodónak ki kell töltenie. Ezen felül az állattartást végzõknek a 2.1., 2.2.,
2.3. táblázatokat, ha legeltetést folytat a 3.1. táblázatot, ha a trágyát nem saját területén hasznosítja, vagy trágyát vesz át
felhasználásra akkor a 3.3. táblázatot kell kitöltenie. A növénytermesztést folytató gazdálkodónak a 3.2. és a 3.3. tábláza-
tokat kell kitöltenie.

Az adatlapokon a tárgyév utolsó napján érvényes adatokat kell közölni, amelyek a valós helyzetnek megfelelõek,
illetve a tevékenységgel kapcsolatos dokumentumokban, okmányokban szereplõ adatokkal megegyezõk. Az adatlapo-
kon közölt adatok valódiságáért az adatszolgáltató felelõs.

A területileg (telephely szerint) illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal megyei Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságai (a továbbiakban: MGSZH NTI), illetve környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek az
adatszolgáltatásban foglaltakat ellenõrizhetik. Ennek során az adatszolgáltatásban foglaltakat igazoló, alátámasztó do-
kumentumokat – az ellenõrzést végzõ kérésére – be kell mutatni. A hatóság felszólítására az esetleges hiányokat pótolni
kell.

Az adatgyûjtés jogszabály alapján elrendelt hatósági célú adatgyûjtésnek minõsül.
Kérünk minden egyes lapot dátummal és cégszerû aláírással ellátni! Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás meg-

tagadása és a késedelmes adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után!
Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok beszerezhetõk a megyei MGSZH NTI-nél, a falugazdászoknál és a ható-

sági állatorvosoknál, vagy letölthetõk a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (www.fvm.hu), a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium (www.kvvm.hu), valamint az MGSZH NTI-k (www.ontsz.hu) hivatalos honlapjáról.

Az egyes adatlapokon, ha valamely adat esetében a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, szükség szerinti szám-
ban ugyanazon lap másolata szolgál pótlapként. Az adatlapokat – az esetleg szükségessé váló pótlapokat is figyelembe
véve – egy adatszolgáltatás keretében folyamatos oldalszámmal kell ellátni.

Részletes kitöltési útmutató

1. A mezõgazdasági tevékenységet folytató adatai

A gazdálkodó neve
Ha a gazdálkodó:
– szervezet, akkor a szervezet bírósági, cégbírósági bejegyzésében szereplõ teljes megnevezését,
– egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozási igazolványban szereplõ családi és utónevét,
– magánszemély, akkor a személyi igazolványban szereplõ családi és utónevét

kell megadni.
A székhelynél a gazdálkodó levelezési címe szerinti adatokat (irányítószám, település, közterület jellege pl. utca, ház-

szám) kell feltüntetni.
Magánszemélynek az adóazonosító jel, gazdálkodó szervezetnek a KSH statisztikai számjel és az adószám rovatokat

kell kitölteni.

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):
Az állattartással foglalkozó gazdálkodóknak az adatszolgáltatás benyújtásakor – az adatszolgáltatás környezetvédel-

mi vonatkozásai miatt – rendelkeznie kell KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) számmal, az állattartó telepnek pedig
TH-KTJ (Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel) számmal. A telepen belüli, eltérõ kialakítású (eltérõ mû-
szaki védelemmel rendelkezõ) trágyatárolóknak ezen belül külön EH-KTJ számmal kell rendelkeznie. (Az EH-KTJ
szám a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi
Területi Jelet jelenti).
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Mindhárom azonosítóra vonatkozóan fontos tudnivaló, hogy amennyiben a bejelentéskor ezekkel, vagy ezek valame-
lyikével az állattartással foglalkozó gazdálkodó nem rendelkezik, úgy az(oka)t az ún. KAR adatlapok (környezetvédelmi
alapnyilvántartáshoz szükséges adatok adatlapja) benyújtásával kell megkérnie a területileg illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségtõl. A KAR adatlapok beszerezhetõek a területileg illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségtõl vagy letölthetõek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjá-
ról (www.kvvm.hu). A KAR adatlapok KTJ lapja szolgál mind a TH, mind az EH-KTJ-k igénylésére (TH-KTJ esetén a
4. „a bejelentett objektum telephely?” kérdésnél a mezõbe x-szet kell tenni, EH-KTJ esetén a mezõt üresen kell hagyni.
A KAR lapok nyilvántartásba vétele során a környezetvédelmi hatóság a bejelentõlapon közölt azonosító adatokhoz ren-
delten megállapítja a gazdálkodó azonosítóját/azonosítóit, s errõl az ügyfelet értesíti. Azt követõen, hogy a gazdálkodó
az azonosítóról hivatalos értesítést kap, a késõbbiekben valamennyi környezetvédelmi vonatkozású adatszolgáltatáskor
az azonosítót használnia kell.

Regisztrációs szám: A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által nyilvántartott azonosító szám.
Kapcsolattartó személy: Azt a személyt kérjük megadni, aki az adatlapon szereplõ adatokkal kapcsolatban felmerülõ

kérdésekben felvilágosítást tud nyújtani. Kitöltése nem kötelezõ.

2.1. Az állattartó telep adatai
A 2.1., 2.2., 2.3. táblázatokat állattartó telepenként külön lapon kell kitölteni. Az állattartó telepenként összetartozó

oldalakat a TH-KTJ (lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat) számmal kell azonosítani.
Az állattartó telep megnevezése: Ha a telepnek létezik önálló neve, azt kell megadni. Amennyiben nincs, a megneve-

zést a telepen tartott állat nevébõl kérjük képezni (l sertéstelep).
Az állattartó telep címe: Kérjük a település, közterület jellege pl. utca, házszám, vagy a település és a helyrajzi szám

megadását.
TH-KTJ: Lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat.
MePAR Blokkazonosító: A Mezõgazdasági Parcellaazonosító Rendszer (MePAR) szerinti fizikai blokk azonosítója.

2.2. Az állatállomány éves átlagos létszáma és az év folyamán keletkezett trágya mennyisége tárgyévben
Állatfaj megnevezése és kódja: Az adatlap kitöltésekor az alábbi táblázatot kérjük figyelembe venni. A 15-ös kód

(egyéb) választásakor kérjük az állatfaj pontos megnevezését megadni!

Megnevezés Kód

Ló 01

Tehén 02

Hízó marha 03

Növendékmarha (tenyész szarvasmarha) 04

Borjú (6 hónapos korig) éves korig) 05

Hízó sertés 06

Sertés tenyészállat (koca, kan) 07

Malac 08

Tojó tyúk 09

Broilercsirke 10

Pulyka 11

Liba 12

Kacsa 13

Juh 14

Kecske 15

Egyéb 16

1060 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 5. szám



Állattartás típusának megnevezése és kódja: Az adatlap kitöltésekor az alábbi táblázatot kérjük figyelembe venni.
A 06-os kód (egyéb) választásakor kérjük az állattartás típusát pontosan megnevezni!

Állattartás típusa Kód

Hígtrágyás 01

Almos 02

Mélyalmos 03

Legeltetéses 04

Karám (kifutó) 05

Egyéb 06

Állatlétszám: A trágyatermelés alapját képezõ éves átlagos állományi létszámot kell megadni.
Keletkezett hígtrágya, keletkezett istállótrágya: Kérjük, adja meg állatfajonként a tárgyévben keletkezett összes híg-

trágya mennyiségét m3/évben és/vagy a keletkezett összes istállótrágya (almos, mélyalmos trágya) mennyiségét t/évben.

2.3. A trágyatároló kapacitása és a tárgyidõszak utolsó napján tárolt trágya mennyisége
A telepenként összetartozó lapok azonosítása érdekében kérjük a telephelyhez tartozó TH-KTJ ismételt feltüntetését.
Az EOV koordinátapárt (X; Y) egész szám pontossággal az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer szerint kér-

jük megadni.
A trágyatároló kapacitásánál a tároló befogadóképességét kérjük megadni hígtrágyatároló esetén m3-ben, istállótrá-

gya-tároló esetén tonnában kifejezve.
Az EH-KTJ számot trágyatárolónként kérjük megadni (lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat). A trágyatárolás módjának

megadásakor az alábbi kódokat kérjük használni:

Hígtrágya tárolás

mûszaki védelem megfelelõsége trágyatároló típusa kód

nincs mûszaki védelem szigeteletlen földmedence érintkezésben a talajvízzel 10

szigeteletlen földmedence nem érintkezve a talajvízzel 11

felszíni mélyedés érintkezésben a talajvízzel 12

felszíni mélyedés nem érintkezve a talajvízzel 13

nem megfelelõ mûszaki védelem földmedence döngölt alappal érintkezésben a talajvízzel 20

földmedence döngölt alappal nem érintkezve a talajvízzel 21

földmedence döngölt agyagbéléssel érintkezésben a talajvízzel 22

földmedence döngölt agyagbéléssel nem érintkezve a talajvízzel 23

földmedence egyéb fóliabéléssel érintkezésben a talajvízzel 24

földmedence egyéb fóliabéléssel nem érintkezve a talajvízzel 25

téglával falazott medence érintkezésben a talajvízzel 26

téglával falazott medence nem érintkezve a talajvízzel 27

szigeteletlen, betonozott medence érintkezésben a talajvízzel 28

szigeteletlen, betonozott medence nem érintkezve a talajvízzel 29

megfelelõ mûszaki védelem szigetelt medence vízzáró betonból 30

betonmedence vízzáró réteggel (egy, vagy több réteg) 31

vasbeton medence, vízzáró, saválló, korrózió-ellenálló 32

korróziónak ellenálló betonmedence (szulfát-álló) 33

vízzáró mûanyag tartály 34

rozsdaálló acéltartály 35

földmedence 2–2,5 mm-es HDPE fólia (mûszaki szakember által
igazolt) béléssel

36
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Istállótrágya tárolás

mûszaki védelem megfelelõsége trágyatároló típusa kód

nincs mûszaki védelem trágyaszarvas a telepen érintkezésben a talajvízzel 10

trágyaszarvas a telepen nem érintkezik a talajvízzel 11

trágyaszarvas a mezõgazdasági tábla szélén érintkezésben a ta-
lajvízzel

12

trágyaszarvas a mezõgazdasági tábla szélén nem érintkezik a ta-
lajvízzel

13

trágyaszarvas alatt szalmaborítás érintkezésben a talajvízzel 14

trágyaszarvas alatt szalmaborítás nem érintkezik a talajvízzel 15

trágyalé, csurgalékvíz elvezetése nem megoldott, érintkezésben
a talajvízzel

16

trágyalé, csurgalékvíz elvezetése nem megoldott, nem érintke-
zik a talajvízzel

17

trágyalé, csurgalékvíz elvezetése árokban, érintkezésben a talaj -
vízzel

18

trágyalé, csurgalékvíz elvezetése árokban, nem érintkezik a ta-
lajvízzel

19

nem megfelelõ mûszaki védelem trágya tárolása döngölt alapon, érintkezésben a talajvízzel 20

trágya tárolása döngölt alapon, nem érintkezik a talajvízzel 21

trágya tárolása döngölt agyagon, érintkezésben a talajvízzel 22

trágya tárolása döngölt agyagon, nem érintkezik a talajvízzel 23

trágya tárolása egyéb fóliával fedett, vagy bélelt alapon, érintke-
zésben a talajvízzel

24

trágya tárolása egyéb fóliával fedett, vagy bélelt alapon, nem
érintkezik a talajvízzel

25

szilárd, betonozott, de szigeteletlen alapon, érintkezésben a ta -
lajvízzel

26

szilárd, betonozott, de szigeteletlen alapon, nem érintkezik a ta-
lajvízzel

27

trágyalé, csurgalékvíz gyûjtése szigeteletlen beton aknában,
érintkezésben a talajvízzel

28

trágyalé, csurgalékvíz gyûjtése szigeteletlen beton aknában,
nem érintkezik a talajvízzel

29

megfelelõ mûszaki védelem trágya tárolása vízzáró, szigetelt betonon 30

trágyalé, csurgalékvíz gyûjtése vízzáró, szigetelt betonaknában,
elvezetése szivárgásmentesen

31

trágya tárolása 2–2,5 mm-es HDPE fóliával (mûszaki szakem-
ber által igazolt) fedett, vagy bélelt alapon nem érintkezve a ta-
lajvízzel

32

Ha ugyanazt a fajta trágyát többféle módon tárolják, akkor a kapacitást és a tárolt mennyiséget is külön-külön sorban
kell megadni.

3.1. Legeltetéssel hasznosított terület

Állatfajonként külön sort kell kitölteni.
A település, a helyrajzi szám, a MePAR blokkazonosító rovatokat a legelõterületre vonatkozóan kell kitölteni. A le-

geltetett területet hektárban, egy tizedes pontossággal kérjük megadni. Az állatfaj kódját a 2.2. pontban közölt táblázat
szerint kell megadni. A legeltetett állatok létszámát és a legelõn töltött napok számát állatfajonként kérjük megadni
(darabszámmal).
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3.2. A trágyakijuttatás adatai az adatszolgáltatás évében

A trágya kijuttatását végzõnek kell részletesen kitölteni.
A település, a helyrajzi szám, a MePAR blokkazonosító rovatokat a trágyázott területre vonatkozóan kell kitölteni. A

trágyázott területet hektárban, egy tizedes pontossággal kérjük megadni. A mûvelési ág kódját az alábbi táblázat alapján
kérjük megadni:

Mûvelési ág Kód

szántó 1

gyep, legelõ, rét 2

gyümölcsös, kert, szõlõ 3

gyümölcsös, kert 4

halastó 6

erdõ 8

pihentetett terület 9

egyéb 10

fásított terület 11

A kijuttatott hígtrágya mennyiségét m3/ha-ban és/vagy a kijuttatott istállótrágya mennyiségét t/ha-ban kérjük megad-
ni. Ha adott trágyatípusból kijuttatás nem történt, a rovatba 0-t kell beírni. A szervestrágyával kijuttatott N hatóanyag
mennyiségét hígtrágya esetén a laboratóriumi vizsgálati eredménylap nitrogén adatából kell kiszámolni. Az istállótrá-
gyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyiségét az 1. számú mellékletben megadott irányszámokból kell kiszámolni.
Nitrogén mûtrágya felhasználása esetén a kijuttatott dózist kérjük megadni N hatóanyag kg/ha-ban.

A szervestrágya típusát az alábbi táblázat szerint kérjük megadni:

Állatfaj Vonatkozó állatfaj kódok Szervestrágya típus kódja

vegyes 16 01

szarvasmarha 02, 03, 04, 05 02

sertés 06, 07, 08 03

baromfi 09, 10, 11, 12, 13 04

juh, kecske 14, 15 05

ló 01 06

Amennyiben egy adott területegységen adott évben egy mezõgazdasági tevékenységet folytató egyetlen növényfajt
(vagy növényfajtát) termeszt és a területen egységes tápanyag-gazdálkodást folytat, úgy a tábla azonosítására alkalmas
szám feltüntetésével, külön lapon az érintett hrsz.-ok felsorolásával, a területre kijuttatott trágya átlagértékeit tüntes-
se fel.

3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott, vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról
Amennyiben egy állattartó telepen keletkezett trágya nem abban a gazdaságban kerül felhasználásra ahol keletkezett,

hanem tápanyag-utánpótlásra vagy egyéb felhasználásra (komposztálás, biogáz-elõállítás stb.) átadásra kerül más gaz-
dálkodó részére, fel kell tüntetni az átvevõ adatait (név, cím, regisztrációs szám). Amennyiben más gazdálkodótól átvett
trágya kerül felhasználásra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni.

A táblázat elsõ két oszlopában kérjük jelezni, hogy trágya átadásról vagy más gazdálkodótól történõ trágyaátvételrõl
van szó. Meg kell adni továbbá az átadott/átvett szervestrágya mennyiségét hígtrágya esetén m3-ben, istállótrágya esetén
tonnában. A szervestrágya típusa rovatban a 3.2. pontban megadott táblázat kódjait kérjük, használják.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
14/2008. (IV. 3.) GKM

rendelete
a bányászati hulladékok kezelésérõl*

* A GKM rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. április 3-i
55. számában jelent meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8/2008. (III. 28.) KvVM

rendelete
a 2008. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

támogatás igénylésének és elbírálásának részletes
feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való
ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 2. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminisz-
ter, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi
miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljá-
ró szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikéré-
sével – a következõket rendelem el:

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1. §

(1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításai-
nak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére a telepü-
lési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jogo-
sult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályázati igény-
bejelentés (a továbbiakban: pályázat) útján igényelhetõ.

(3) A pályázatokról a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú
mellékletének 2. pontjában foglaltak szerinti – a Környe-

zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) által vezetett – Tárcaközi Bizottság javas-
lata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) dönt.

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
feltételei

2. §

(1) Az az önkormányzat nyújthat be pályázatot, amely
az alábbi feltételeknek megfelel:

a) a pályázat benyújtásának idõpontjában 2008. évre
elfogadott ivóvíz-, illetve csatornadíjakra vonatkozó hatá-
lyos önkormányzati rendelettel rendelkezik;

b) a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az
ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult, és
az önkormányzat ezt az 1. számú melléklet szerinti nyilat-
kozatban igazolja;

c) az állami támogatásban, közmûhitelben részesült
szennyvízközmû-beruházás esetén nem vállalt szerzõdé-
ses kötelezettséget arra, hogy öt éven belül a ráfordítások
csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem
vesz igénybe, és az önkormányzat ezt az 1. számú mellék-
let szerinti nyilatkozatban igazolja;

d) területén a víziközmû, illetve a csatornamû üzemel-
tetését a támogatás igénylésének idõpontjában érvényes
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató
végzi, vagy ennek hiányában az illetékes környezetvédel-
mi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséghez benyúj-
tott engedély iránti kérelmet és a víziközmû állami vagy
önkormányzati tulajdonba való mûszaki átadás-átvételérõl
szóló jegyzõkönyvének másolatát az önkormányzat a pá-
lyázatához csatolja;

e) az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számí-
tásánál figyelembe vett fajlagos ráfordítás, illetve költség
a következõk szerint alakul:

ea) a más víziközmûbõl történõ ivóvízátvétel esetén a
lakossági célra átvett ivóvíz költsége a 2008. évre hatályos
miniszteri vagy önkormányzati díjrendeletben, illetve az
ivóvíz-értékesítési szerzõdésben meghatározott díj figye-
lembevételével meghaladja a nettó 247 Ft/m3 értéket, vagy

eb) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgálta-
tás – ármegállapításnál is elfogadott – 2008. évi várható
fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 412 Ft/m3 értéket,
vagy

ec) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy más-más
szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008.
évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meg-
haladja a nettó 818 Ft/m3 értéket.

(2) Az (1) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti nettó
247 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú fel-
használás miatt átvett vízmennyiség után igényelhetõ.
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(3) Fajlagos ráfordításnak minõsül az az egy m3 szolgál-
tatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a 3. § (5) bekezdése és
a 2. számú melléklet szerinti adatlapokon elõírt szerkezet-
ben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a tervezett
szolgáltatás mennyiségére és annak várható költségeire
vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

(4) Támogatás a fajlagos ráfordításokra épülõ díj esetén
igényelhetõ. Átalánydíj alkalmazása esetén akkor igényel-
hetõ támogatás, ha a díj – az összehasonlíthatóság érdeké-
ben – átszámításra került a fajlagos ráfordítások és a szol-
gáltatott mennyiség figyelembevételével, továbbá az át-
számítás módját részletes kalkulációk támasztják alá.

(5) Többtényezõs díjak alkalmazása esetén a többténye-
zõs díjat az összehasonlíthatóság érdekében egyténye-
zõssé kell alakítani, az átalakítás módját részletes kalku-
lációkkal kell bemutatni.

(6) A szolgáltatást terhelõ áfát, valamint csatornaszol-
gáltatásnál a környezetterhelési díjat (vízterhelési díjat)
a támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet
figyelembe venni.

(7) Több települést ellátó és a települések tekintetében
átlagráfordítást figyelembe vevõ egységes díjat alkalmazó
szolgáltató esetében településenkénti költségkalkuláció
alapján támogatás nem igényelhetõ.

A pályázat benyújtása

3. §

(1) A pályázatokat a Magyar Államkincstár illetékes
Regionális Igazgatóságának illetékes megyei szervezeti
egységén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a
Minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) A több települést ellátó víziközmû, illetve csatornamû
esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és
településenként összesítve – a gesztor önkormányzat nyújt-
hatja be. A gesztor önkormányzatot a pályázatban részt ve-
võ önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk jelölik
ki. A pályázatban részt vevõ települések önkormányzatát a
szolgáltató elõzetesen tájékoztatja a támogatási igények be-
nyújtásához szükséges adatokról, illetve kalkulációkról. A
pályázatban részt vevõ valamennyi önkormányzatnak meg
kell felelnie a 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és a pá-
lyázathoz a pályázatban részt vevõ valamennyi önkormány-
zat tekintetében csatolni kell az 1. számú melléklet szerinti
nyilatkozatokat, valamint az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/A. §
(5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(3) A több megyében szolgáltatást végzõ szolgáltató
esetében a pályázatot a gesztor önkormányzat szerinti
Igazgatósághoz kell benyújtani megyénkénti bontásban és
összesítve is.

(4) Ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó együttes
támogatási igény, illetve csatornaszolgáltatásra vonatkozó
támogatási igény esetén a szolgáltató – vagy a társszolgál-
tató – által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adato-
kat és részletes kalkulációkat is be kell nyújtani.

(5) A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szüksé-
ges – a 2. számú melléklet 1–4. pontjainak megfelelõ –
adatlapokat a miniszter a Környezetvédelmi és Vízügyi
Értesítõben tájékoztatóként teszi közzé, valamint letölt-
hetõk a www.kvvm.hu honlapról.

4. §

(1) A pályázatokat három eredeti példányban 2008. áp-
rilis 4-ig kell benyújtani, a borítékon feltüntetve: „2008.
évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási
pályázata”, valamint kizárólag a 3. § (5) bekezdése szerinti
adatlapokat elektronikus formában is meg kell küldeni
a palyazat@mail.kvvm.hu e-mail címre.

(2) Az Igazgatóság az Áht. 64/B. § (3) bekezdése, vala-
mint a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkor-
mányzatok központi költségvetési kapcsolatokból szárma-
zó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerûsé-
gének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM ren-
delet figyelembevételével megvizsgálja, hogy az önkor-
mányzat pályázatában szereplõ adatok megfelelnek-e
a 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek,
illetve a pályázó az elõírt dokumentumokat, nyilatkoza-
tokat csatolta-e.

(3) Szükség esetén az Igazgatóság a pályázót 8 napon
belüli hiánypótlásra szólítja fel.

(4) Ha a pályázat az (1) bekezdés szerinti határidõ lejár-
tát követõen kerül benyújtásra az Igazgatósághoz, illetve
az e rendelet szerinti formai követelményeknek a hiány-
pótlást követõen sem felel meg, a támogatási igény nem
kerül befogadásra. Errõl az Igazgatóság a pályázót értesíti.

(5) Az Igazgatóság a hiánypótlást követõen a határidõ-
ben benyújtott és a formai követelményeknek megfelelõ
pályázatokat 2008. április 18-ig, két példányban továbbít-
ja a Minisztériumhoz.

A pályázat elbírálásának szempontjai

5. §

(1) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása
során figyelembe veszi, hogy a támogatást igénylõ önkor-
mányzatok területén mûködõ szolgáltatók fajlagos ráfor-
dításainak kalkulációja összhangban van-e az árak meg-
állapításáról szóló törvény, illetve a számvitelrõl szóló tör-
vény rendelkezéseivel.
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(2) A Tárcaközi Bizottság a támogatás mértékére tett
javaslatának kialakítása során az alábbi szempontokat,
valamint a (3) bekezdés szerinti szöveges indokolásban
foglaltakat veszi figyelembe:

a) a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növeke-
dése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 9%,
a 2006. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 19%
lehet,

b) az értékcsökkenési leírás, illetõleg az azt helyettesítõ
használati díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának,
felújításának céljaira felhasználható (a fajlagos ráfordítás
számítása során felhasználni tervezett) – a díjmegállapí-
tásban értékcsökkenés címén elfogadott, illetve a bérleti
díjból a víziközmû fenntartására fordított – mértéket,
illetve mértékének 130 Ft/m3 feletti része nem támogatha-
tó,

c) a személyi jellegû ráfordítások növekedése az elõzõ
évben elismerthez képest legfeljebb 6%, a 2006. évi tény-
leges értékhez viszonyítva legfeljebb 13% lehet,

d) az anyag, illetve anyagjellegû ráfordítások növeke-
dése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 5,5%,
a 2006. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 12%
lehet,

e) az energiaköltségek növekedése az elõzõ évben elis-
merthez képest legfeljebb 25%, a 2006. évi tényleges
értékhez viszonyítva legfeljebb 40% lehet,

f) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése
az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 7%, a 2006.
évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 15% lehet,

g) ha az ármegállapító külön díjat határoz meg a nem
lakossági fogyasztói körre, az nem lehet alacsonyabb, mint
a tervezett fajlagos ráfordítás; amennyiben ez nem teljesül,
akkor a lakossági támogatás összege arányosan csökken-
tésre kerül,

h) a lakossági fogyasztók számára megállapított 2008.
évi díj a támogatási igény meghatározásánál figyelembe
vett, a 2. § (1) bekezdés e) pont ea)–ec) alpontjaiban meg-
határozott küszöbértéket eléri-e; ha ez nem teljesül, a fajla-
gos támogatás mértéke csökkentésre kerül a megállapított
díj és a küszöbérték közti különbözettel,

i) az átvett víz esetében a hálózati veszteség aránya
nem haladhatja meg a 16%-ot,

j) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége nem
haladhatja meg a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.

(3) Ha az önkormányzat nem felel meg a (2) bekezdés-
ben foglaltaknak, a pályázónak részletes szöveges indoko-
lást kell benyújtani. A szöveges indoklásban foglaltakat
a Tárcaközi Bizottság valamennyi pályázat esetében alkal-
mazott egységes szempontrendszer alapján mérlegeli és
tesz javaslatot a támogatás mértékére.

(4) A Tárcaközi Bizottság a beérkezett pályázatok meg-
vizsgálása után tesz javaslatot a lakossági ivóvíz- és csa-
tornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának oda-
ítélésénél figyelembe vehetõ tényleges küszöbértékekre,
amelyek nem lehetnek alacsonyabbak, mint a 2. § (1) be-
kezdés e) pont ea)–ec) alpontjaiban megadott értékek.

(5) Új üzembe helyezés esetén a fajlagos ráfordítás
összetevõit – beleértve az üzembe helyezés költségét –
külön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósí-
tási tanulmányának megfelelõen.

6. §

(1) A támogatásról a miniszter legkésõbb 2008. április
30-ig dönt.

(2) A támogatás az (1) bekezdés szerinti döntést követõ
8 napon belül egy összegben kerül kiutalásra az önkor-
mányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében
a gesztor önkormányzat részére.

(3) A kiutalt összeget az önkormányzat, illetve gesztor
önkormányzat pályázata esetében a gesztor önkormányzat
kizárólag a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfor-
dításainak csökkentésére használhatja fel. Az önkormány-
zat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében a
gesztor önkormányzat a hozzá megérkezett teljes támoga-
tási összeget a megérkezéstõl számított 15 napon belül
továbbutalja a szolgáltatónak.

(4) A kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2009.
június 30-ig lehet felhasználni.

(5) A támogatás elszámolásáról, a lemondás alapján
visszafizetett összegekrõl a tényleges adatok alapján 2009.
június 30-ig – a (6) bekezdés szerinti visszafizetési kötele-
zettség terhe mellett – kell számot adnia az önkormányzat-
nak, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetén a gesz-
tor önkormányzatnak.

(6) Az elszámolás során be kell mutatni a fajlagos ráfor-
dítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. Ha az
elszámolásban szereplõ adatok alapján számított támo-
gatás összege elmarad a megítélt támogatás összegétõl,
a különbözetet az önkormányzat, illetve gesztor önkor-
mányzat pályázata esetén a gesztor önkormányzat vissza-
fizeti.

(7) Az elszámolás elkészítéséhez és benyújtásához
szükséges – a 2. számú melléklet 5. pontjának megfelelõ –
adatlapokat a miniszter a Környezetvédelmi és Vízügyi
Értesítõben tájékoztatóként teszi közzé, valamint letölt-
hetõk a www.kvvm.hu honlapról.

(8) Az elszámolást az önkormányzat, illetve gesztor
önkormányzat pályázata esetén a gesztor önkormányzat
két példányban küldi meg az Igazgatóságnak, amely a
pénzügyi felülvizsgálatot követõen az elszámolás egy pél-
dányát – a beérkezéstõl számított 30 napon belül – továb-
bítja a Minisztériumhoz.

(9) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az önkor-
mányzatnak, gesztor önkormányzat pályázata esetén a
gesztor önkormányzatnak 2009. július 15-ig kell vissza-
fizetnie. A visszafizetésre az Áht. szabályait kell alkal-
mazni.
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(10) Az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat
pályázata esetén a gesztor önkormányzat a 2009. évi zár-
számadás keretében és rendje szerint beszámol a támoga-
tás felhasználásáról.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezése

7. §

(1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére igénybe-
jelentést benyújtani azok az önkormányzatok jogosultak,
amelyeket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) határozatban kötele-
zett arra, hogy a településen élõk részére az egészséges
ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tar-
tálykocsis szállítással biztosítsák. A rendelkezésre álló
összeg mértékérõl a Tárcaközi Bizottság javaslata alapján
a miniszter legkésõbb 2008. április 30-ig dönt.

(2) Az igényelhetõ ellentételezés mértékét az (1) bekez-
dés szerint jogosult önkormányzat számítja ki a 3. számú
mellékletben foglaltak szerint.

(3) Az önkormányzat az ellentételezést utólag, a szol-
gáltató által benyújtott és az önkormányzat által jóváha-
gyott számlák alapján – az Igazgatóság útján – az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól 2008. má-
jus 20-áig és 2008. szeptember 30-áig igényelheti.

(4) Az igénybejelentést kettõ eredeti példányban kell
benyújtani az Igazgatósághoz. Az igénybejelentéshez az
önkormányzat mellékeli az ÁNTSZ jogerõs határozatát és
a számlák hitelesített másolati példányait.

(5) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az önkormány-
zat igénybejelentésében az ellentételezés mértéke a (2) be-
kezdésnek megfelelõen lett-e kiszámítva, valamint az elõ-
írt dokumentumokat csatolta-e a pályázó.

(6) Szükség esetén az Igazgatóság 8 napon belüli hiány-
pótlásra szólítja fel az önkormányzatot.

(7) Az Igazgatóság – a hiánypótlást követõen – 8 napon
belül a település kódjának feltüntetésével továbbítja az

igénybejelentéseket egy példányban az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumhoz. Az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium a 2007. október 15-e után
keletkezett és 2008. május 20-ig benyújtott igényeket
2008. július 21-ig, a 2008. szeptember 30-ig benyújtott
igényeket 2008. november 20-ig bírálja el.

(8) Az ellentételezés a rendelkezésre álló összeg erejéig,
a döntést követõ 8 napon belül egy összegben kerül kiuta-
lásra az önkormányzatok részére.

Átmeneti és záró rendelkezések

8. §

A 2007. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támo-
gatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl,
valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezésérõl szóló 6/2007. (II. 28.)
KvVM rendelet alapján a 2007. évre kapott lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését
szolgáló támogatás elszámolása tekintetében a 6. §
(5)–(10) bekezdése szerint kell eljárni azzal, hogy a támo-
gatással 2008. június 30-ig kell elszámolni, a jogosulat-
lanul igénybe vett támogatást 2008. július 15-ig kell
visszafizetni.

9. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2007. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltéte-
leirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideig-
lenes módozatainak ellentételezésérõl szóló 6/2007.
(II. 28.) KvVM rendelet 2008. augusztus 1-jén hatályát
veszti. E bekezdés 2008. augusztus 2-án hatályát veszti.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet a 8/2008. (III. 28.) KvVM rendelethez

Az önkormányzat, illetve a szolgáltató nyilatkozatai

1. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alulírott ................................................................................................................. település polgármestere igazolom,
hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2008. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igény-
lésének és elbírálásának részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak
ellentételezésérõl szóló KvVM rendeletben szereplõ feltételeknek megfelelõ tartalmúak.

A támogatási igény bejelentésérõl – a csatolt tartalommal – a Képviselõ-testület ............................... számú határo-
zatot hozta (1. számú melléklet).

Egyúttal kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetõleg a Tárcaközi Bizottság
által elfogadott mértékû amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmû felújítására, pót-
lására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítjuk.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

...............................................
polgármester

2. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom,
hogy a szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a településünkre kimutatott támogatásigényt tudomá-
sul veszem, és a támogatási igényt benyújtom.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

...............................................
polgármester

1068 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 5. szám



3. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
állami támogatás igénybevételérõl

Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom,
hogy az államilag támogatott szennyvízközmû beruházással összefüggésben a szerzõdéses feltételek között nem szere-
pel, hogy öt éven belül a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az önkor-
mányzat.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

...............................................
polgármester

4. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékérõl

Alulírott ................................................................................................................. település polgármestere igazolom,
hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

...............................................
polgármester

5. számú nyilatkozat

Szolgáltató neve, címe, telefonszáma: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
ellátott települések önkormányzatainak elõzetes tájékoztatásáról

Alulírott ................................................................................................ a szolgáltató szervezet vezetõje nyilatkozom,
hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhetõ támogatásról elõzetesen tájékoztattam, az abban foglalt
adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

...............................................
a társaság vezetõje
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6. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a gesztor önkormányzat meghatalmazásáról

Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom,
hogy a 2008. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
technikai teendõk lebonyolítására a .................................................................... település önkormányzatát meghatal-
mazzuk.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

...............................................
polgármester

2. számú melléklet a 8/2008. (III. 28.) KvVM rendelethez

A pályázat benyújtásához és elszámolásához szükséges adatlapok adattartalmi követelményei

1. A támogatási igényt benyújtó (gesztor) önkormányzat adatai:

a) név
b) cím
c) telefonszám
d) ügyintézõ neve
e) ügyintézõ telefonszáma
f) számlavezetõ bank neve
g) számlaszám
h) polgármester neve
i) az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet neve
j) az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet címe
k) az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet telefonszáma
l) a támogatási igény összeállításáért felelõs neve (az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezetnél)
m) a támogatási igény összeállításáért felelõs telefonszáma (az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezetnél)
n) a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet neve
o) a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet címe
p) a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet telefonszáma
q) a támogatási igény összeállításáért felelõs neve (a csatornaszolgáltatást végzõ szervezetnél)
r) a támogatási igény összeállításáért felelõs telefonszáma (a csatornaszolgáltatást végzõ szervezetnél)
s) a támogatási igénnyel érintett települések neve

2. Az ivóvíz-szolgáltatás adatai:

a) a szolgáltatás támogatására benyújtott igény településenként
b) saját termelésbõl történõ szolgáltatás mennyisége településenként

(i) 2006. évi tényleges
(ii) 2007. évi támogatásnál elfogadott
(iii) 2008. évi tervezett

c) szolgáltatás csatornázott területen településenként
d) szolgáltatás nem csatornázott területen településenként
e) vásárlásból történõ szolgáltatás mennyisége településenként
f) saját termelésbõl lakosság részére történõ szolgáltatás mennyisége településenként
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g) vásárlásból lakosság részére történõ szolgáltatás mennyisége településenként
h) az alkalmazott lakossági díj típusa
i) lakossági díj mértéke
j) nem lakossági díj mértéke
k) vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
l) a szolgáltatás fajlagos ráfordítása

(i) 2006. évi tényleges
(ii) 2007. évi támogatásnál elfogadott
(iii) 2007. évi várható
(iv) 2008. évi tervezett

m) fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
(i) energiaköltség
(ii) technológiai villamosenergia költsége
(iii) vásárolt (átvett) víz költsége
(iv) egyéb anyagköltség
(v) anyagjellegû szolgáltatás értéke
(vi) alvállalkozói teljesítmény értéke
(vii) bérköltség
(viii) személyi jellegû ráfordítás, egyéb kifizetés
(ix) társadalombiztosítási járulék
(x) közmûvagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
(xi) egyéb költség
(xii) egyéb ráfordítás
(xiii) pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
(xiv) rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege
(xv) fajlagos vezetékhálózat hossza
(xvi) fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás

3. A csatornaszolgáltatás adatai:

a) a szolgáltatás támogatására benyújtott igény településenként
b) szolgáltatás mennyisége településenként

(i) 2006. évi tényleges
(ii) 2007. évi támogatásnál elfogadott
(iii) 2008. évi tervezett

c) lakossági szolgáltatás mennyisége településenként
d) az alkalmazott lakossági díj típusa
e) lakossági díj mértéke
f) nem lakossági díj mértéke
g) vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
h) szennyvíztisztítást végzõ szervezet neve településenként
i) tisztítás díja településenként
j) szennyvízátadás tervezett mennyisége településenként
k) lakosságtól származó szennyvízátadás tervezett mennyisége településenként
l) a szolgáltatás fajlagos ráfordítása

(i) 2006. évi tényleges
(ii) 2007. évi támogatásnál elfogadott
(iii) 2007. évi várható
(iv) 2008. évi tervezett

m) fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
(i) energiaköltség
(ii) technológiai villamosenergia költsége
(iii) tisztításra átadott szennyvíz költsége
(iv) egyéb anyagköltség
(v) anyagjellegû szolgáltatás értéke
(vi) alvállalkozói teljesítmény értéke
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(vii) bérköltség
(viii) személyi jellegû ráfordítás, egyéb kifizetés
(ix) társadalombiztosítási járulék
(x) közmûvagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
(xi) egyéb költség
(xii) egyéb ráfordítás
(xiii) pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
(xiv) rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege
(xv) kapacitás-kihasználtság
(xvi) fajlagos vezetékhálózat hossza
(xvii) fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás

4. Ivóvízvásárlás adatai:

a) támogatási igény
b) ivóvíz-szolgáltató szervezet neve
c) az ivóvizet értékesítõ szolgáltató szervezet(ek) neve
d) a vásárolt ivóvízbõl ellátott települések neve
e) tervezett ivóvízvásárlás lakossági felhasználásra
f) tervezett ivóvízvásárlás nem lakossági felhasználásra
g) hálózati veszteség mértéke
h) fajlagos ráfordítás (díj)

5. A 2007-ben és 2008-ban igénybe vett támogatás elszámolása településenként:

a) lakosság részére értékesített ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
b) lakosság részére értékesített ivóvíz tényleges mennyisége
c) támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
d) tényleges fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
e) megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-szolgáltatás)
f) lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás támogatási igényben elismert mennyisége
g) lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás tényleges mennyisége
h) támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
i) tényleges fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
j) megítélt fajlagos támogatás (csatornaszolgáltatás)
k) az ivóvizet értékesítõ szolgáltató szervezet neve
l) vízbázis neve
m) a vásárolt víz nettó díja (ráfordítása)
n) lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
o) lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz tényleges mennyisége
p) megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-vásárlás)

3. számú melléklet a 8/2008. (III. 28.) KvVM rendelethez

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhetõ összeg mértékének
kiszámítási módja

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhetõ összeg mértékét a követ-
kezõ képlettel kell kiszámítani:

T = Szv–Kv,

ahol:
T = támogatás mértéke,
Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthetõ fajla-

gos ráfordítás (Ft/m3) szorzata,
Kv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és a 2. § (1) bekezdés

f) pontjában meghatározott támogatási küszöbértékének szorzata.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
10/2008. (IV. 28.) KvVM

rendelete
a Zirci arborétum természetvédelmi terület

természetvédelmi kezelési tervérõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ-
ket rendelem el:

1. §

Az Országos Természetvédelmi Tanács 54/1951. számú
határozatával védetté nyilvánított, valamint a Zirci arboré-
tum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 124/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott
védettségû Zirci arborétum természetvédelmi terület ter-
mészetvédelmi kezelési tervét a melléklet szerint állapítom
meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 10/2008. (IV. 28.) KvVM rendelethez

A Zirci arborétum természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitûzések

– Õrizze meg az arborétum természeti, valamint kert-
és kultúrtörténeti értékeit.

– Õrizze meg az angolkert stílusú park jellegét, térszer-
kezetét, növényanyagát, gyûjteményes jellegét, biológiai
sokféleségét.

– Õrizze meg az õshonos fafajokkal telepített állo-
mányrészek jellegét és ezek ökológiai állapotát.

– Biztosítson az arborétum természeti értékeinek fenn-
tartását szolgáló kutatásokhoz zavartalan feltételeket.

– Segítse elõ az ismeretterjesztést és szemléletformá-
lást, a környezettudatos magatartás- és cselekvésformák
kialakítását, különös tekintettel a természetvédelemre és a
kertkultúrára.

– A természetközeli és a park jellegû környezet meg-
õrzésével tegye lehetõvé a szabadban történõ felüdülést,
valamint ismeret- és élményszerzést.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A több mint 150 éves múltra visszatekintõ arborétum
park jellegének, térszerkezetének és fajösszetételének fej-
lesztése, illetve megõrzése.

– Az õshonos vagy exóta fajokkal telepített állomány-
részek ökológiai állapotának megõrzése, illetve a termé-
szetes felújulás és telepítés feltételeinek biztosításával
annak javítása. A homogén faállományok átalakítása és
a növényzet sokféleségének növelése. A gyûjtemény jel-
leg erõsítése.

– Az arborétum taván és a csatornákon a funkciónak és
a természetvédelmi szempontoknak megfelelõ vízállás
kialakítása és fenntartása.

– A gyepterületek, tisztások fenntartása, integrálása az
arborétumi környezetbe.

– Az eredeti térformák, tisztások fenntartása és fejlesz-
tése, az ezek rovására terjeszkedõ cserjés állományrészek
visszaszorítása.

– A csemetekert fenntartása, fejlesztése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

3.1. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi ke-
zelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élõhelyek kezelése, fenntartása
– A tisztásokat rendszeresen kaszálni kell, a gyepeket

az idõjárástól függõen szükség szerint évente 4–6 alka-
lommal kell lenyírni.

– A kaszálás rendjét évente az arborétum természetvé-
delmi kezeléséért felelõs szerv (a továbbiakban: igazgató-
ság) határozza meg. Az érintett területeken a kaszálás nem
kezdhetõ el az értékes növényfajok virágzási idõszakában,
csak terméséréskor, legkorábban június utolsó harma-
dában.

– A tóparti évelõágyak gondozását folyamatosan el kell
végezni.

– Gyepterületre mûtrágya kijuttatása tilos.
– A gyepterületeken mechanikai talajmegmunkálás és

talajlazítás csak kivételesen indokolt esetben, az igazgató-
ság által meghatározott feltételek mellett lehetséges.

– Az arborétum legjelentõsebb természeti értékeit,
a természetes jellegû faállományokat és a betelepített
exóta fa- és cserjefajtákat folyamatosan gondozni kell.

– Az arborétum területén az elpusztult és kivágott
faegyedek helyén és egyéb ültetésre alkalmas helyeken
a térségre jellemzõ õshonos fafajok változatait, illetve
exótákat kell telepíteni. A fafajok megválasztásakor a
fagynak, a téli töréskárnak, a nyári magas hõmérsékletnek,
a napsugárzásnak és az aszálynak ellenálló fajokat, a gyûj-
temény jelleg fokozásánál a Bakonyban elõforduló lom-
bos fafajok közül további Acer, Sorbus, Tilio és Quercus
fajok, illetve változatok telepítését kell elõnyben részesí-
teni.

– A „szegélyhatás” érvényesítése érdekében cserje- és
második koronaszint kialakítására kell törekedni az egyes
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parcellák tisztásokkal határos északnyugati részén (vihar-
károk csökkentése érdekében).

– A cserjefoltok szakszerû egyedi ifjító és alakító met-
szését rendszeresen el kell végezni.

– Vissza kell állítani az eredeti térformákat, tisztásokat,
illetve az ezek rovására terjeszkedõ cserjés állomány
részeket vissza kell szorítani.

– Az esetleges viharkárokat bekövetkezésük után a
lehetõ leghamarabb fel kell számolni.

– A biológiai korhatárt elérõ gombásodó, száradó,
beteg és balesetveszélyes faegyedek eltávolítását, a fás
területek kezelésével kapcsolatos munkálatokat (gyérítés,
szálalás stb.) lehetõleg szeptember 1. és március 30. között
kell elvégezni (a havária esetek kivételével).

– A fás területek kezelését a gyepszintben elõforduló
értékes lágyszárú növények minél nagyobb fokú kíméleté-
vel kell elvégezni.

– A tó Cuha-patakból történõ vízellátása során az üze-
meltetési szabályzat elõírásait kell betartani.

3.1.2. Fajok védelme
– Gondoskodni kell a madár- és denevérodú telepek fo-

lyamatos karbantartásáról, gondozásáról.
– A madarak téli etetését biztosítani kell. Az etetõk kar-

bantartását el kell végezni.
– A természetvédelmi kezelési tevékenységek során

fokozottan ügyelni kell a fészkelési idõszakban a fészkek
biztonságára.

3.1.3. Táj- és kultúrtörténeti értékek
– Biztosítani kell az arborétum kultúrtörténeti értékei-

nek jó mûszaki állapotát.
– Gondoskodni kell a területen található egyedi tájérté-

kek (pl. hársfasor, értékes facsoportok) rendszeres kezelé-
sérõl, fenntartásáról.

3.1.4. Látogatás
– A látogatás az arborétum nyitva tartási idejében vagy

elõzetes jelentkezés alapján történik.
– Az igazgatóság külön igény esetén gondoskodik

szakvezetésrõl.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok
– Folytatni kell a megkezdett faunisztikai vizsgálatokat

(madarak, denevérek) és lehetõség szerint további taxo-
nokkal (pl. bogarak) ki kell bõvíteni.

3.1.6. Terület- és földhasználat
– A területet funkciójának megfelelõen csak parkként,

arborétumként lehet használni.
– A területrészek jellegének, a területhasználat módjá-

nak megváltoztatása – ideértve a nyomvonalas létesítmé-
nyek építését vagy más beépítést is – kizárólag a termé-
szetvédelmi kezeléssel összhangban és az igazgatóság
által meghatározott feltételek mellett lehetséges.

– Tilos hulladék és egyéb szennyezõ anyag lerakása.
– Növényzet eltávolítása csak a természetvédelmi cél-

kitûzésekkel összhangban folytatható.
– A területen található létesítmények üzemeltetésével

összefüggõ fenntartási és hibaelhárítási tevékenységeket

külön korlátozások nélkül, de a természetvédelmi célkitû-
zésekkel és a természet- és tájvédelmi jogszabályokkal
összhangban kell elvégezni.

– A terület vizein (csatorna, arborétumi tó) tilos a hor-
gászat és a halászat.

3.1.7. Természetvédelmi infrastruktúra
– A területen található sétautakat rendszeresen takarí-

tani kell, gondoskodni kell fenntartásukról.
– A színvonalas információszolgáltatás érdekében

gondoskodni kell az oktatási és bemutatási célú növényjel-
zõ, valamint a tájékoztató táblák fenntartásáról, illetve
újak létesítésérõl.

– A különbözõ látogatói igényeknek és érdeklõdésnek
megfelelõ tematikus sétaútvonalakat kell kialakítani a
területen.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
11/2008. (IV. 30.) KvVM

rendelete
egyes védett természeti területek természetvédelmi

kezeléséért felelõs szervekrõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85. § b) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jog-
szabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló
2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter
80.855/1942. számú rendelkezésével védetté nyilvánított,
és a Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület védett-
ségének fenntartásáról szóló 159/2007. (XII. 27.) KvVM
rendelettel fenntartott védettségû Nagycenki-hársfasor
természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért
felelõs szerv a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

2. §

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 69/1963. szá-
mú OTvH határozatával védetté nyilvánított, és a Pannon-
halmi arborétum természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról szóló 154/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet-
tel fenntartott védettségû Pannonhalmi arborétum termé-
szetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelõs
szerv a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.
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3. §

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének
1/1977. számú OTvH határozatával védetté nyilvánított,
és a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartá-
sáról szóló 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenn-
tartott védettségû Soproni Tájvédelmi Körzet természet-
védelmi kezeléséért felelõs szerv a Fertõ-Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság.

4. §

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal
elnökének 15/1978. számú OKTH határozatával védetté
nyilvánított, és a Soproni botanikus kert természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról szóló 160/2007.
(XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségû Sopro-
ni botanikus kert természetvédelmi terület természetvédel-
mi kezeléséért felelõs szerv a Fertõ-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság.

5. §

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal
elnökének 1/1987. (III. 19.) OKTH rendelkezésével védet-
té nyilvánított, és a Szigetközi Tájvédelmi Körzet védett-
ségének fenntartásáról szóló 143/2007. (XII. 27.) KvVM
rendelettel fenntartott védettségû Szigetközi Tájvédelmi
Körzet természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv a
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

6. §

Az Országos Természetvédelmi Tanács 1050/1960.
számú határozatával védetté nyilvánított, és a Jeli arboré-
tum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott
védettségû Jeli arborétum természetvédelmi terület termé-
szetvédelmi kezeléséért felelõs szerv az Õrségi Nemzeti
Park Igazgatóság.

7. §

Az Országos Természetvédelmi Tanács 115.010/1950
OTT határozatával védetté nyilvánított, és a Kámoni arbo-
rétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásá-
ról szóló 162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntar-
tott védettségû Kámoni arborétum természetvédelmi terü-
let természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv az Õrségi
Nemzeti Park Igazgatóság.

8. §

Az Országos Természetvédelmi Tanács 901/1958. szá-
mú OTT határozatával védetté nyilvánított, és a Körmen-
di-kastélypark természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról szóló 152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet-
tel fenntartott védettségû Körmendi-kastélypark termé-
szetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelõs
szerv az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

9. §

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal
2/1980. (V. 14.) OKTH rendelkezésével védetté nyilvání-
tott, és a Kõszegi Tájvédelmi Körzet védettségének fenn-
tartásáról szóló 164/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel
fenntartott védettségû Kõszegi Tájvédelmi Körzet termé-
szetvédelmi kezeléséért felelõs szerv az Õrségi Nemzeti
Park Igazgatóság.

10. §

Az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról és
tájvédelmi körzetek létesítésérõl szóló 3/1989. (II. 22.)
KVM rendelettel védetté nyilvánított, és a Nemesmedves
történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettsé-
gének fenntartásáról szóló 112/2007. (XII. 27.) KvVM
rendelettel fenntartott védettségû Nemesmedves történel-
mi emlékhely természetvédelmi terület természetvédelmi
kezeléséért felelõs szerv az Õrségi Nemzeti Park Igazga-
tóság.

11. §

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének
1/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, és a Ság-
hegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
szóló 113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott
védettségû Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi
kezeléséért felelõs szerv az Õrségi Nemzeti Park Igazga-
tóság.

12. §

Az Országos Természetvédelmi Tanács 601/1952. szá-
mú határozatával védetté nyilvánított, és a Sárvári arboré-
tum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 114/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott
védettségû Sárvári arborétum természetvédelmi terület
természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv az Õrségi
Nemzeti Park Igazgatóság.
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13. §

Az Országos Természetvédelmi Tanács 630/1952. szá-
mú határozatával védetté nyilvánított, és a Szelestei arbo-
rétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásá-
ról szóló 117/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntar-
tott védettségû Szelestei arborétum természetvédelmi terü-
let természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv az Õrségi
Nemzeti Park Igazgatóság.

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba.

(2) Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédel-
mi és vízügyi felügyelõségek illetékességi, valamint a
nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és víz-
ügyi igazgatóságok mûködési területérõl szóló 29/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet. E bekezdés az e rendelet hatály-
balépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
12/2008. (IV. 30.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljár-
va – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális
és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

(1) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó azon
szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsga-
követelményei e rendelet 2. számú mellékletével kerülnek
kiadásra.

(2) E rendelet 3. számú melléklete tartalmazza az egyes
szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdésé-

hez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (beme-
neti kompetenciák) felsorolását.

(3) E rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a külön
jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az
Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.)
OM rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékrõl és az
Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljá-
rási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott
Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítések
között.

(4) E rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a szakmai
ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez
tartozó meghatározásokat.

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) A folyamatban lévõ képzéseket a megkezdésükkor
érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-,
pótlóvizsgák letételére a korábbi követelmények szerint a
képzés befejezését követõ 1 évig, legkésõbb 2013. augusz-
tus 31-ig van lehetõség.

3. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti:
a) a környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba

tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásáról szóló 4/1997. (I. 10.) KTM ren-
delet;

b) a környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba
tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásáról szóló 4/1997. (I. 10.) KTM rendelet
módosításáról szóló 9/1999. (VIII. 18.) KöM rendelet;

c) a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó
szakképesítésekkel kapcsolatos egyes rendeletek módosí-
tásáról szóló 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelet;

d) a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet mellékletében

da) az elsõ táblázat csatornamû-kezelõ szakképesítésre
vonatkozó sora és a csatornamû-kezelõ szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei,

db) az elsõ táblázat fürdõ- és hévízüzem-kezelõ szak-
képesítésre vonatkozó sora és a fürdõ- és hévízüzem-
kezelõ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

dc) az elsõ táblázat közlekedési és vízépítési búvár
szakképesítésre vonatkozó sora és a közlekedési és vízépí-
tési búvár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

dd) az elsõ táblázat víz- és környezetgazdálkodási
technikus szakképesítésre vonatkozó sora és a víz- és kör-
nyezetgazdálkodási technikus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményei,
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de) az elsõ táblázat víz- és szennyvíztechnológus tech-
nikus szakképesítésre vonatkozó sora és a víz- és szenny-
víztechnológus technikus szakképesítés szakmai és vizs-
gakövetelményei,

df) az elsõ táblázat víziközmû-építõ szakképesítésre
vonatkozó sora és a víziközmû-építõ szakképesítés szak-
mai és vizsgakövetelményei,

dg) az elsõ táblázat vízkútfúró szakképesítésre vonat-
kozó sora és a vízkútfúró szakképesítés szakmai és vizsga-
követelményei,

dh) az elsõ táblázat vízmûkezelõ szakképesítésre
vonatkozó sora és a vízmûkezelõ szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményei,

di) az elsõ táblázat vízügyi technikus szakképesítésre
vonatkozó sora és a vízügyi technikus szakképesítés szak-
mai és vizsgakövetelményei;

e) a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet kiegészítésérõl szóló 16/1996.
(V. 17.) KHVM rendelet mellékletében

ea) az elsõ táblázat csatornamû-kezelõ szakképesítésre
vonatkozó sora és a csatornamû-kezelõ szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei,

eb) az elsõ táblázat fürdõ- és hévízüzem-kezelõ szak-
képesítésre vonatkozó sora és a fürdõ- és hévízüzem-
kezelõ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

ec) az elsõ táblázat vízkútfúró szakképesítésre vonat-
kozó sora és a vízkútfúró szakképesítés szakmai és vizsga-
követelményei,

ed) az elsõ táblázat vízügyi technikus szakképesítésre
vonatkozó sora és a vízügyi technikus szakképesítés szak-
mai és vizsgakövetelményei;

f) a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet módosításáról szóló 3/2000.
(II. 8.) KHVM rendelet

fa) 1. § (2) bekezdése,
fb) 1. számú mellékletében foglalt táblázat csatorna-

mû-kezelõ szakképesítésre, fürdõ- és hévíz-üzemkezelõ
szakképesítésre, környezet- és vízgazdálkodási technikus
szakképesítésre, közlekedési és vízépítési búvár szakképe-
sítésre, víz- és szennyvíztechnológus technikus szakképe-
sítésre, víziközmû-építõ szakképesítésre, vízkútfúró szak-
képesítésre, vízmûkezelõ szakképesítésre, vízügyi techni-
kus szakképesítésre vonatkozó sora,

fc) 2. számú melléklete,
fd) 4. számú melléklet 5., 6., 15., valamint 16. pontja.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe utalt azon szakképesítéseinek a felsorolása,
amelyek szakmai és vizsgaköveteleményei e rendelettel kerülnek kiadásra

Sor -
szám

Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

Szak ma cso port meg ne ve zé sesor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 214. 54 582 05 0000 00 00 Víz épí tõ tech ni kus Épí té szet szak ma cso port

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ví zi köz mû-épí tõ

0001 54 01 Rá épü lõ: Víz épí té si bú vár

2. 215. 31 582 20 0000 00 00 Víz kút fú ró Épí té szet szak ma cso port

3. 265. 31 853 01 0000 00 00 Csa tor na mû-ke ze lõ Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Csa tor na kar ban tar tó

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Csa tor na üze mi gép ke ze lõ

4. 267. 31 851 01 0000 00 00 Hul la dék fel vá sár ló Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

5. 268. 33 853 01 0000 00 00 Hul la dék te lep-ke ze lõ Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Elekt ro ni kai
hul la dék vá lo ga tó, -feldolgozó

0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ

0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó

0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés:
Hul la dék vá lo ga tó és -fel dol go zó

6. 269. 54 850 01 Kör nye zet vé del mi tech ni kus Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0010 54 01 El ága zás: Ener ge ti kai
kör nye zet vé dõ

0010 54 02 El ága zás: Hul la dék gaz dál ko dó

0010 54 03 El ága zás: Kör nye zet vé del mi
be ren de zés üze mel te tõ je

0010 54 04 El ága zás: Kör nye zet vé del mi
mé rés tech ni kus

0010 54 05 El ága zás: Nuk le á ris ener ge ti kus

0010 54 06 El ága zás: Víz gaz dál ko dó

7. 270. 54 851 01 0000 00 00 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi
tech ni kus

Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0100 52 01 Rész szak ké pe sí tés: Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi ügyintézõ

0100 51 01 Rész szak ké pe sí tés:
Te le pü lés üze mel te tõ és
-fenntartó

8. 271. 54 850 02 0000 00 00 Ter mé szet- és kör nye zet vé del mi
tech ni kus

Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ag rár kör nye zet vé del mi
ügy in té zõ

0100 33 02 Rész szak ké pe sí tés:
Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ
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Sor -
szám

Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

Szak ma cso port meg ne ve zé sesor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

9. 272. 52 853 02 Víz- és szenny víz tech no ló gus Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál -
ko dás szak ma cso port

0010 52 01 Elágazás: Szennyvíztechnológus

0010 52 02 Elágazás: Víztechnológus

10. 273. 31 853 05 0000 00 00 Vízkárelhárító Környezetvédelem-vízgazdál-
kodás szakmacsoport

11. 274. 31 853 06 1000 Vízmûkezelõ Környezetvédelem-vízgazdál-
kodás szakmacsoport

0100 31 01 Részszakképesítés:
Hidroforkezelõ

0100 31 02 Részszakképesítés:
Vízgépkezelõ

12. 275. 54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus Környezetvédelem-vízgazdál-
kodás szakmacsoport
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2. számú melléklet
a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez

Az 1. számú mellékletben szereplõ szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei

1.

(214.)

VÍZÉPÍTÕ TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 582 05 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz épí tõ tech ni kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 54 582 05 0100 31 01
Meg ne ve zés: Ví zi köz mû-épí tõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés
Azo no sí tó szám: 54 582 05 0001 54 01
Meg ne ve zés: Víz épí té si bú vár

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3129

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés/Rá épü lés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Víz épí tõ tech ni kus 2 2000

Víz épí té si bú vár – 500

II.
 

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz épí tõ tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ví zi köz mû-épí tõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák:
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 

ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség



Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 1000
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rá épü lés meg ne ve zé se: Víz épí té si bú vár
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Szak mai elõ kép zett ség: 54 582 05 0000 00 00 Víz épí tõ

tech ni kus
Elõ írt gya kor lat: 1 év bú vár gya kor lat
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 30%
3. Gya kor lat ará nya: 70%
4. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.
 

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3129 Egyéb tech ni ku sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Elõ ké szí tõ mun kát vé gez
Föld mû vet épít/épít tet
Zsa lu zást ké szít/ké szít tet
Ár víz men te sí tést vé gez
Köz re mû kö dik a tó- és fo lyó sza bá lyo zás ban
Részt vesz víz ren de zé sek ben
Köz re mû kö dik a bel víz vé de lem ben
Köz re mû kö dik vízi köz mû épí té sé ben
Részt vesz a ki vi te le zés ügy vi te lé ben, szer ve zé sé ben,

ad mi niszt rá ci ó já ban
Be tart ja, be tar tat ja a vo nat ko zó elõ írásokat
Víz alat ti épí té si mun ká la tok ban köz re mû kö dik

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 582 03 0000 00 00 Ma gas épí tõ tech ni kus4

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 582 04 0000 00 00 Mély épí tõ tech ni kus

54 215 01 0000 00 00 Mû em lék fenn tar tó tech ni kus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0459–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok I.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel mé ri a mun ka te rü le tet, hely szí ni be já rást vé gez
Fel mé ri a mun ka fel adat idõ be li vég re hajt ha tó sá gát,

meg ter ve zi a mun ka fo lya ma tot
Anyag szük ség le tet szá mol
Gon dos ko dik a szük sé ges anya gok ról, esz kö zök rõl,

 gépekrõl
Ellen õr zi a fel hasz ná lás ra ke rü lõ anya go kat
Fel vo nul a meg fe le lõ esz kö zök kel, mun ka erõ vel a mun -

ka te rü let re
Egyez tet a ter ve zõ vel, a ki vi te le zés ben részt ve võ más

szak mák kép vi se lõ i vel, a meg ren de lõ vel
Át ad ja, illetve át ve szi a mun kát, mun ka te rü le tet
Hely szí ni mé ré se ket vé gez
Ér tel me zi a ki vi te li és tech no ló gi ai ter ve ket
A ter vek alap ján ese ten ként váz la tot ké szít
Meg elõ zõ mun ka fo lya mat pro duk tu mát ellen õr zi
Esz kö ze i vel le vo nul a mun ka te rü let rõl
Gon dos ko dik a mun ka te rü let fo lya ma tos tisz tán tar tá sá ról
Össze gyûj ti és szak sze rû en tá rol ja a ke let ke zett hul la -

dé kot
Anya gok, esz kö zök szak sze rû tá ro lá sát biz to sít ja
Mun ka kö ré nek meg fe le lõ nap lót ve zet
Mun ka vé del mi, tûz- és kör nye zet vé del mi ok ta tá son

vesz részt
Ellen õr zi a mun ka vé del mi esz kö zö ket
Hasz nál ja (biz to sít ja) az elõ írt mun ka vé del mi esz kö zö ket
Biz to sít ja a mun ka te rü let rend jét, bal eset men tes sé gét,

vé del mét
Be tart ja a sa já tos mun ka vé del mi elõ írásokat
Fel mé ri a ve szély for rá so kat és az egész ség re ár tal mas

té nye zõ ket
Bal eset, illetve ve szély hely zet ese tén mun ka kö ré nek

meg fele lõen in téz ke dik
Tel je sí ti a mû em lék vé del mi, kör nye zet vé del mi és

egyéb jog sza bá lyok, mû sza ki elõ írások rá vo nat ko zó ren -
del ke zé se it

Meg te szi a szük sé ges te en dõ ket a ke let ke zett kör nye -
zet szennye zés sel kap cso lat ban

Részt vesz a szám lák össze ál lí tá sá ban
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Anyag mennyi ség-meg ha tá ro zás
C Ren de lé si do ku men tu mok
C Szál lí tás
C Mun ka meg kez dé sé nek fel té te lei
B Mun ka te rü let át adás-át vé te lé nek sza bá lyai
C Az el vég zett mun ka do ku men tá lá sa
B Hul la dék ke ze lés
B Anyag mennyi ség, anyag szük ség let szá mí tás
C Épí té si ütem ter vek (mun ka me net, lét szám ütem ter -

vek)
C Épí té si do ku men tá ció (épí té si napló, fel mé ré si

napló)
A Mun ka vé del mi elõ írások
B El sõ se gély nyúj tás
B Tûz vé de lem
A Tûz ve szé lyes anya gok rak tá ro zá sa, szál lí tá sa,

 kezelése
C Ha tó sá gi elõ írások
A Vé dõ ru hák, vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
B Kör nye zet vé de lem
C Fel mé rés sza bá lyai
C Ki vi te li ter vek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Épí té si ütem ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épí té sze ti jel ké pek ér tel me zé se
4 Ki vi te li terv rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Egyé ni és cso por tos mun ka vé del mi esz kö zök,

 berendezések hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0480–06 Víz mû épí té si fel ada tok I.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Föld mû vek hez kap cso ló dó víz te le ní té se ket vé gez/vé -

gez tet

Ré zsût, ko ro nát, pad kát ala kít/ala kít tat ki
Víz zá ró ma got épít/épít tet
Mé ret re sza bott zsa lu táb lát ké szít/ké szít tet
Zsa lu táb lá kat össze ál lít/össze ál lít tat
Össze ál lí tott zsa lu táb lá kat rög zít/rög zít tet
Zsa lu szer ke ze tet meg tá maszt/meg tá masz tat, me re vít/me -

re vít tet
Víz szin tes és ma gas sá gi mé re te ket el len õriz, szük ség

ese tén kor ri gál
El bont ja/el bon tat ja a zsa lu szer ke ze tet
Zsa lu anya got szög te le nít/szög te le nít tet, tisz tít/tisz tít tat
Bon tott zsa lu anya got mé ret sze rint vá lo gat/vá lo gat tat
Irá nyí tás mel lett ár víz vé del mi mû ve ket épít és hely re ál lít
Üze mel te ti és fenn tart ja az ár víz vé del mi mû ve ket és

azok ki egé szí tõ lé te sít mé nye it
Fenn tart ja a hul lám té ri véd er dõ ket
Ki dol goz za a vész tá ro zá si le he tõ sé ge ket
Fenn tart ja a hul lám té ri csa tor ná kat
Köz re mû kö dik az ár vé del mi mû vek rend sze res fe lül -

vizs gá la tá ban
Bel ví zi mû tár gya kat épít, ke zel
Csa pa dék el ve ze tõ há ló za tot épít/épít tet
Köz re mû kö dik a víz nye rés ben (ivó víz, hé víz; kút fú rás,

kút épí tés; for rás fog la lás)
Csõ há ló za tot épít/épít tet
Csõ há ló za ti kis mû tár gyat épít/épít tet
Köz re mû kö dik víz mû te le pek és szenny víz tisz tí tók épí -

té sé ben
Víz raj zi ada to kat gyûjt, fel dol goz, ér té kel (csa pa dék,

víz ál lás, el ön té si te rü let stb.)
Ge o dé zi ai fel mé rést vé gez, fel dol goz
Köz re mû kö dik a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi en ge dé lye zés

elõ ké szí té sé ben, el já rá sa i ban
Fel mé ri az anyag nye rõ he lye ket
Mun ka kez dés elõtt lét re hoz za a szük sé ges mun ka he lyi

szo ciá lis inf ra struk tú rát
Részt vesz a tó- és fo lyó sza bá lyo zá si mû vek épí té sé ben

(part vé dõ, ve ze tõ mû vek, sar kan tyú, me der kot rás)
Irá nyít ja a tó- és fo lyó sza bá lyo zá si mû vek fenn tar tá sát
Víz lép csõt és ha jó zsi li pet üze mel tet, épít
Részt vesz a ta vak hely re ál lí tá sá ban, kot rást irá nyít
Tó- és fo lyó sza bá lyo zá si pa ra mé te re ket mér
Köz re mû kö dik a pa tak sza bá lyo zás ban (víz kor mány zás, 

esés csök ken tõk, tá ro zók épí té se)
Irá nyít ja a kis mû tár gyak és csa tor nák épí té sét, kar ban -

tar tá sát, üze mel te té sét
Me li o rá ci ós te vé keny sé ge ket irá nyít (alag csö ve zés,

 útépítés, táb lá sít ás stb.)
Részt vesz ha las ta vak épí té sé ben
Anyag-, gép- és mun ka ügyi nyil ván tar tá so kat ve zet,

 jelentéseket ké szít, vé del mi nap lót ír ár- és bel víz vé de lem
ese tén

Épí té si ad mi niszt rá ci ót vé gez
Nap ra ké szen ve ze ti az üze mel te té si do ku men tá ci ó kat
El ké szí ti a tel je sít mény- és mun ka idõ iga zo lá so kat
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Fo lya ma to san szem elõtt tart ja te vé keny sé ge so rán a
kör nye zet- és ter mé szet vé del mi elõ írásokat

Kör nye ze ti ha tás vizs gá la tot vé gez
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka vé del mi elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ta laj- és víz-min ta vé tel, ta laj fel tá rás
B Hely szí ni vizs gá la tok sza bá lyai, esz kö zei
B La bo ra tó ri u mi vizs gá la ti mód sze rek és sza bá lyok
B La bo ra tó ri u mi esz kö zök, be ren de zé sek, mû sze rek
C Ta laj me cha ni kai szak vé le mény ér tel me zé se
A Víz szin tes és ma gas sá gi te rep fel mé rés, ki tû zés
B Mé ré si esz kö zök és mû sze rek
B Mé ré si mód sze rek
B Mé ré si ered mé nyek fel dol go zá sa, áb rá zo lá sa
B Víz szint mé rés, víz ho zam mé rés
B Terv raj zok el ké szí té sé nek sza bá lyai
B Mû sza ki áb rá zo lá si mó dok
B Mé ret ará nyok, je lö lé sek
E Váz lat ter vek
E En ge dé lye zé si ter vek
E Ki vi te li ter vek
D Mû le írá sok tar tal mi kö ve tel mé nyei
B En ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lyai
B Szak te rü le ti hoz zá já ru lá sok tar tal ma
B Kör nye ze ti ha tás vizs gá lat tar tal ma, sza bá lyai
C Pá lyá za tok ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyáz ta tás, ver seny tár gya lá sok sza bá lyai
C Szer zõ dés kö té sek
A Épí té si napló ve ze té sé nek sza bá lyai
A Fel mé ré si napló tar tal ma, ve ze té sé nek sza bá lyai
A Szám lák el ké szí té sé nek sza bá lyai
A A ki vi te le zés esz köz igény lé sé nek meg ál la pí tá sa
A Gé pek ki vá lasz tá sá nak szem pont jai
A Az épí té si hely szín át vé te le, be ren de zé se
A Gé pek te le pí té se
A Mun ka me net ter vek és al kal ma zá suk
A Dol go zói lét szám-szük ség let meg ha tá ro zá sa
A Mun ka jo gi alap is me re tek és ezek al kal ma zá sa
A A mun ka mennyi sé gé nek meg ál la pí tá sa, szá mí tá -

sok, mé ré sek
A A mun ka mi nõ sé gé nek el len õr zé se, kri té ri u mok
A Ütem ter vek ki dol go zá sa és be tar ta tá sa
B Föld mun kák mun ka fo lya ma tai
B Ala po zá sok mun ka fo lya ma tai (el sõ sor ban a mély -

ala po zá sok)
B Töl tés épí té sé nek mun kái
B Csa tor na épí té sé nek mun kái
B Mû tár gyak épí té se
A Fo lyó- és tó sza bá lyo zá si mû vek épí té se
C Mély épí té si ki vi te le zé si fel ada tok ko or di ná lá sa
C Szak mun kás-szin tû rész vé tel az egy sze rûbb fel -

ada tok ban

B Ál lag vizs gá lat, di ag nosz ti ka, fo lya ma tos ellen õr -
zés

B Terv sze rû meg elõ zõ kar ban tar tás
B Fel újí tá sok
C Zsa lu zá si tech no ló gi ák
B Épí tõ ipa ri mun ka gé pek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Ide gen nyel vû mû szer fel ira tok ér tel me zé se, meg -

ér té se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Tá jé ko zó dás
5 Tér ér zé ke lés
3 Épí tõ anyag la bor tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Ta laj me cha ni ka la bor tech ni kai esz kö zök hasz ná -

la ta
4 Föld mé rés tan mé rõ esz kö zök hasz ná la ta
4 Ta laj me cha ni kai szak vé le mény ol va sá sa, ér tel me -

zé se
4 Hid ro ló gi ai ada tok ér tel me zé se, víz raj zi mé rõ esz -

kö zök hasz ná la ta
4 Ki vi te li ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Zsa lu sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Szer ve zõ kész ség
Tér be li tá jé ko zó dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Pre ci zi tás

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend sze re zõ ké pes ség
Ter ve zé si ké pes ség
Kont roll

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0481–06 Víz mû épí té si fel ada tok II.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Föld mû vek hez kap cso ló dó víz te le ní té se ket vé gez/vé -

gez tet
Ré zsût, ko ro nát, pad kát ala kít/ala kít tat ki
Víz zá ró ma got épít/épít tet
Mé ret re sza bott zsa lu táb lát ké szít/ké szít tet
Zsa lu táb lá kat össze ál lít/össze ál lít tat
Össze ál lí tott zsa lu táb lá kat rög zít/rög zít tet
Zsa lu szer ke ze tet meg tá maszt/meg tá masz tat, me re vít/me -

re vít te ti
El bont ja/el bon tat ja a zsa lu szer ke ze tet
Zsa lu anya got szög te le nít/szög te le nít tet, tisz tít/tisz tít tat
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Bon tott zsa lu anya got mé ret sze rint vá lo gat/vá lo gat tat
Bel ví zi mû tár gya kat épít, ke zel
Csa pa dék el ve ze tõ há ló za tot épít/épít tet
Csõ há ló za tot épít/épít tet
Csõ há ló za ti kis mû tár gyat épít/épít tet
Köz re mû kö dik víz mû te le pek és szenny víz tisz tí tók épí -

té sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Föld mun kák mun ka fo lya ma tai
B Ala po zá sok mun ka fo lya ma tai (el sõ sor ban a mély -

ala po zá sok)
B Töl tés épí té sé nek mun kái
B Csa tor na épí té sé nek mun kái
B Mû tár gyak épí té se
A Fo lyó- és tó sza bá lyo zá si mû vek épí té se
C Mély épí té si ki vi te le zé si fel ada tok ko or di ná lá sa
C Zsa lu zá si tech no ló gi ák

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Zsa lu sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
3 Ki vi te li ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épí tõ ipa ri mun ka gé pek üze mel te té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér be li tá jé ko zó dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0506–06 Víz épí té si bú vár fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ha tó sá gi, szak ha tó sá gi en ge dé lye zé si és be je len té si

 eljárást vé gez
Részt vesz a víz alat ti lé te sít mé nyek ki vi te le zé sé nek

épí tés he lyi elõ ké szí té sé ben
Részt vesz a víz alat ti mun ka vég zés szo ciá lis el lá tá sá -

hoz szük sé ges, ide ig le nes lé te sít mé nyek ki ala kí tá sá ban,
be ren de zé sé ben

Meg ha tá roz za a víz alat ti mun kák anyag-, gép- és esz -
köz szük ség le tet

Gon dos ko dik a biz ton sá gos víz alat ti mun ka kö rül mé -
nyek ki ala kí tá sá ról

Vízi és víz alat ti mû tár gya kat épít, sze rel
Vízi és víz alat ti mû tár gya kat el len õriz
Spe ci á lis víz alat ti mun ká hoz szük sé ges szer szá mot

hasz nál

El lát ja a te vé keny sé gé hez tar to zó kom mu ni ká ci ós,
 dokumentációs fel ada to kat

Lo ka li zál ja, illetve el há rít ja a víz alat ti lé te sít mé nyek
üze me lé sé bõl, hasz ná la tá ból szár ma zó ká ro so dá so kat

Hasz nál ja (biz to sít ja) a spe ci á li san elõ írt mun ka vé del mi 
esz kö zö ket

Be tart ja a me rü lé si elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Me rü lé si tech ni kák
B Víz alat ti épí té si tech ni kák
A Bu vár fel sze re lés el len õr zé sé nek lé pé sei
A Bú vár KRESZ
A Me rü lé si sza bály zat

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Bú vár fel sze re lés hasz ná la ta
5 Víz alatt hasz ná la tos szer szá mok, esz kö zök hasz -

ná la ta
5 Bú vár jel zés rend szer hasz ná la ta, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön fe gye lem
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dé si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés
Elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0684–06 Víz mû épí té si fel ada tok III.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Víz szin tes és ma gas sá gi mé re te ket el len õriz, szük ség

ese tén kor ri gál
Irá nyí tás mel lett ár víz vé del mi mû ve ket épít és hely re ál lít
Üze mel te ti és fenn tart ja az ár víz vé del mi mû ve ket és

azok ki egé szí tõ lé te sít mé nye it
Fenn tart ja a hul lám té ri véd er dõ ket
Ki dol goz za a vész tá ro zá si le he tõ sé ge ket
Fenn tart ja a hul lám té ri csa tor ná kat
Köz re mû kö dik az ár vé del mi mû vek rend sze res fe lül -

vizs gá la tá ban
Köz re mû kö dik a víz nye rés ben (ivó víz, hé víz; kút fú rás,

kút épí tés; for rás fog la lás)
Víz raj zi ada to kat gyûjt, fel dol goz, ér té kel (csa pa dék,

víz ál lás, el ön té si te rü let stb.)
Ge o dé zi ai fel mé rést vé gez, fel dol goz
Köz re mû kö dik a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi en ge dé lye zés

elõ ké szí té sé ben, el já rá sa i ban
Fel mé ri az anyag nye rõ he lye ket
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Mun ka kez dés elõtt lét re hoz za a szük sé ges mun ka he lyi
szo ciá lis inf ra struk tú rát

Részt vesz a tó- és fo lyó sza bá lyo zá si mû vek épí té sé ben
(part vé dõ, ve ze tõ mû vek, sar kan tyú, me der kot rás)

Irá nyít ja a tó- és fo lyó sza bá lyo zá si mû vek fenn tar tá sát
Víz lép csõt és ha jó zsi li pet üze mel tet, épít
Részt vesz a ta vak hely re ál lí tá sá ban, kot rást irá nyít
Tó- és fo lyó sza bá lyo zá si pa ra mé te re ket mér
Köz re mû kö dik a pa tak sza bá lyo zás ban (víz kor mány zás, 

esés csök ken tõk, tá ro zók épí té se)
Irá nyít ja a kis mû tár gyak és csa tor nák épí té sét, kar ban -

tar tá sát, üze mel te té sét
Me li o rá ci ós te vé keny sé ge ket irá nyít (alag csö ve zés,

 útépítés, táb lá sít ás stb.)
Részt vesz ha las ta vak épí té sé ben
Anyag-, gép- és mun ka ügyi nyil ván tar tá so kat ve zet,

 jelentéseket ké szít, vé del mi nap lót ír ár- és bel víz vé de lem
ese tén

Épí té si ad mi niszt rá ci ót vé gez
Nap ra ké szen ve ze ti az üze mel te té si do ku men tá ci ó kat
El ké szí ti a tel je sít mény- és mun ka idõ iga zo lá so kat
Fo lya ma to san szem elõtt tart ja te vé keny sé ge so rán a

kör nye zet- és ter mé szet vé del mi elõ írásokat
Kör nye ze ti ha tás vizs gá la tot vé gez
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka vé del mi elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ta laj- és víz-min ta vé tel, ta laj fel tá rás
B Hely szí ni vizs gá la tok sza bá lyai, esz kö zei
B La bo ra tó ri u mi vizs gá la ti mód sze rek és sza bá lyok
B La bo ra tó ri u mi esz kö zök, be ren de zé sek, mû sze rek
C Ta laj me cha ni kai szak vé le mény ér tel me zé se
A Víz szin tes és ma gas sá gi te rep fel mé rés, ki tû zés
B Mé ré si esz kö zök és mû sze rek
B Mé ré si mód sze rek
B Mé ré si ered mé nyek fel dol go zá sa, áb rá zo lá sa
B Víz szint mé rés, víz ho zam mé rés
B Terv raj zok el ké szí té sé nek sza bá lyai
B Mû sza ki áb rá zo lá si mó dok
B Mé ret ará nyok, je lö lé sek
E Váz lat ter vek
E En ge dé lye zé si ter vek
E Ki vi te li ter vek
D Mû le írá sok tar tal mi kö ve tel mé nyei
B En ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lyai
B Szak te rü le ti hoz zá já ru lá sok tar tal ma
B Kör nye ze ti ha tás vizs gá lat tar tal ma, sza bá lyai
C Pá lyá za tok ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyáz ta tás, ver seny tár gya lá sok sza bá lyai
C Szer zõ dés kö té sek
A Épí té si napló ve ze té sé nek sza bá lyai
A Fel mé ré si napló tar tal ma, ve ze té sé nek sza bá lyai
A Szám lák el ké szí té sé nek sza bá lyai
A A ki vi te le zés esz köz igény lé sé nek meg ál la pí tá sa

A Gé pek ki vá lasz tá sá nak szem pont jai
A Az épí té si hely szín át vé te le, be ren de zé se
A Gé pek te le pí té se
A Mun ka me net ter vek és al kal ma zá suk
A Dol go zói lét szám szük ség let meg ha tá ro zá sa
A Mun ka jo gi alap is me re tek és ezek al kal ma zá sa
A A mun ka mennyi sé gé nek meg ál la pí tá sa, szá mí tá -

sok, mé ré sek
A A mun ka mi nõ sé gé nek el len õr zé se, kri té ri u mok

 ismerete
A Ütem ter vek ki dol go zá sa és be tar ta tá sa
B Ál lag vizs gá lat, di ag nosz ti ka, fo lya ma tos ellen õr -

zés
B Terv sze rû meg elõ zõ kar ban tar tás
B Fel újí tá sok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Ide gen nyel vû mû szer fel ira tok ér tel me zé se, meg -

ér té se
3 Épí tõ anyag la bor tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Ta laj me cha ni ka la bor tech ni kai esz kö zök hasz ná -

la ta
4 Föld mé rés tan mé rõ esz kö zök hasz ná la ta
4 Ta laj me cha ni kai szak vé le mény ol va sá sa, ér tel me -

zé se
4 Hid ro ló gi ai ada tok ér tel me zé se, víz raj zi mé rõ esz -

kö zök hasz ná la ta
4 Ki vi te li ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend sze re zõ ké pes ség
Ter ve zés
Kont roll

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Pre ci zi tás

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend sze re zõ ké pes ség
Ter ve zé si ké pes ség
Kont roll

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0688–06 Épí tõ ipa ri ki vi te le zés ter ve zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be szer zi a szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lye ket
Irá nyí tás mel lett ter ve ket szer keszt
Irá nyí tás mel lett költ ség ve tést ké szít
Részt vesz a terv do ku men tá ció össze ál lí tá sá ban
Ki vi te li és or ga ni zá ci ós ter ve ket egyez tet
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Irá nyít ja az épí té si te rü let le ke rí té sét
Meg szer ve zi és irá nyít ja az ide ig le nes ener gia el lá tás és

köz mû vek épí té sét
Ki je lö li, fel épít te ti, meg ren de li az épít ke zés ide ig le nes

épít mé nye it
Ki je lö li, biz to sít ja a szál lí tá si út vo na la kat az épí té si

 területen be lül, és kap cso ló dá sát a kül sõ út há ló zat tal
Ko or di nál ja a szük sé ges erõ for rá so kat (mun ka erõ, gép,

anyag)
Fel mé ri az el vég zett mun ká kat
Meg szer ve zi az át adás-át vé te li el já rást

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Épü let szer ke zet tan
B Erõ tan, sta ti ka
B Épü let fi zi ka, hõ tech ni ka
B Elõ re gyár tott szer ke ze tek, épü let egy sé gek
B Épí tõ anya gok
B Mû em lék vé de lem
C Ide ig le nes épít mé nyek ter ve zé se
B Or ga ni zá ció (fel vo nu lás-le vo nu lás)
B Ide ig le nes ener gia el lá tá si szük ség le tek meg ha tá ro -

zá sa
B Öl tö zõ és egyéb szo ciá lis lé te sít mé nyek igé nye
C Tá ro lá si elõ írások
C Szál lí tó esz kö zök épí té si te rü le ten be lül
C Köz úti és vas úti szál lí tás
C Szer ve ze ti fel épí tés (pl. épí tés ve ze tõ-mun ka he lyi

mér nök-mû ve ze tõ)
B Kap cso lat tar tás a ha tó sá gok kal
B Kap cso lat tar tás sza bá lyai, elõ írásai a dol go zók kal,

be osz tot tak kal
B Ár aján la tok ké szí té sé nek sza bá lyai
B Költ ség ve té si is me re tek
A Mennyi sé gek meg ha tá ro zá sa, ma te ma ti kai mû ve -

le tek
B Adó zá si is me re tek (áfa)
B Épí tés gé pe sí tés (daru stb.)
B Mun ka gö dör kö rül ha tá ro lá sa
B Kül sõ kap cso la tok do ku men tá lá sa (le ve le zés,

szám lák, en ge dé lyek stb.)
B Mun ka kö rül mé nyek meg ha tá ro zá sa
B Napi fel ada tok rög zí té si kö ve tel mé nyei
B Bal ese tek, rend kí vü li ese mé nyek rög zí té se
B Mun ka te rü let át vé te li jegy zõ könyv ve ze té se
B Kész mun ka do ku men tu mai (mennyi sé gek)
B Kész mun ka át adá si jegy zõ köny ve
B Anya gok mi nõ sé gé nek iga zo lá si rend szer e
A Elekt ro mos esz kö zök kel vég zett mun ka
A Anyag szál lí tás, ter hel he tõ ség
A Mun ka vég zés za jos, po ros te rü le ten
A Ve szé lyes anya gok kal vég zett mun ka
B Fo lya ma tos mun ka vég zés, pi he nõ idõ
B Ta ka rí tás

B Hul la dék ke ze lés
B Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé se, tá ro lá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL Kép szer kesz tés
3 ECDL CAD
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban
3 Ide gen nyel vû kéz írás
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
3 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épí té sze ti, mû sza ki rajz ké szí té se
4 Épí tõ ipa ri ter vek, raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Mun ka vé del mi, tûz ren dé sze ti jel ké pek ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
4 Mér ta ni ké pes ség
5 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
5 Bal eset el há rí tás/kár men tés ér de ké ben szük sé ges

esz kö zök ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Tér lá tás
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Kon szen zus kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Ered mény ori en tált ság
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1102–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok V.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel mé ri a mun ka te rü le tet, hely szí ni be já rást vé gez
Fel mé ri a mun ka fel adat idõ be li vég re hajt ha tó sá gát,

meg ter ve zi a mun ka fo lya mot
Gon dos ko dik a szük sé ges anya gok ról, esz kö zök rõl,

 gépekrõl
Ellen õr zi a fel hasz ná lás ra ke rü lõ anya go kat
Fel vo nul a meg fe le lõ esz kö zök kel, mun ka erõ vel a mun -

ka te rü let re
Ér tel me zi a ki vi te li és tech no ló gi ai ter ve ket
Meg elõ zõ mun ka fo lya mat pro duk tu mát ellen õr zi
Anya gok, esz kö zök szak sze rû tá ro lá sát biz to sít ja
Gon dos ko dik a mun ka te rü let fo lya ma tos tisz tán tar tá sá ról
Össze gyûj ti és szak sze rû en tá rol ja a ke let ke zett hul la -

dé kot
Mun ka vé del mi, tûz- és kör nye zet vé del mi ok ta tá son

vesz részt
Ellen õr zi a mun ka vé del mi esz kö zö ket
Hasz nál ja (biz to sít ja) az elõ írt mun ka vé del mi esz kö zö ket
Biz to sít ja a mun ka te rü let rend jét, bal eset men tes sé gét,

vé del mét
Be tart ja a sa já tos mun ka vé del mi elõ írásokat
Fel mé ri a ve szély for rá so kat és az egész ség re ár tal mas

té nye zõ ket
Bal eset, illetve ve szély hely zet ese tén mun ka kö ré nek

meg fele lõen in téz ke dik
Tel je sí ti a mû em lék vé del mi, kör nye zet vé del mi és

egyéb jog sza bá lyok, mû sza ki elõ írások rá vo nat ko zó ren -
del ke zé se it

Meg te szi a szük sé ges te en dõ ket a ke let ke zett kör nye -
zet szennye zés sel kap cso lat ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Mun ka meg kez dé sé nek fel té te lei
B Hul la dék ke ze lés
A Mun ka vé del mi elõ írások
B El sõ se gély nyúj tás
B Tûz vé de lem
A Tûz ve szé lyes anya gok rak tá ro zá sa, szál lí tá sa,

 kezelése
C Ha tó sá gi elõ írások
A Vé dõ ru hák, vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
B Kör nye zet vé de lem
C Ki vi te li ter vek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Épí té si ütem ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épí té sze ti jel ké pek ér tel me zé se

4 Ki vi te li terv rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Egyé ni és cso por tos mun ka vé del mi esz kö zök,

 berendezések hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1103–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok VI.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Egyez tet a ter ve zõ vel, a ki vi te le zés ben részt vevõ más

szak mák kép vi se lõ i vel, a meg ren de lõ vel
Át ad ja, illetve át ve szi a mun kát, mun ka te rü le tet
Hely szí ni mé ré se ket vé gez
A ter vek alap ján ese ten ként váz la tot ké szít
Anyag szük ség le tet szá mol
Mun ka kö ré nek meg fe le lõ nap lót ve zet
Esz kö ze i vel le vo nul a mun ka te rü let rõl
Részt vesz a szám lák össze ál lí tá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Anyag mennyi ség-meg ha tá ro zás
C Ren de lé si do ku men tu mok
C Szál lí tás
B Mun ka te rü let át adás-át vé te lé nek sza bá lyai
C Az el vég zett mun ka do ku men tá lá sa
C Fel mé rés sza bá lyai
B Anyag mennyi ség, anyag szük ség let szá mí tás
C Épí té si ütem ter vek (mun ka me net, lét szám ütem ter -

vek)
C Épí té si do ku men tá ció (épí té si napló, fel mé ré si

napló)

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Se gí tõ kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

Az 54 582 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz épí tõ tech ni kus
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0459–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok I.

0480–06 Víz mû épí té si fel ada tok I.

0688–06 Épí tõ ipa ri ki vi te le zés ter ve zé se

Az 54 582 05 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Ví zi köz mû-épí tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0481–06 Víz mû épí té si fel ada tok II.

1102–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok V.

Az 54 582 05 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Víz épí té si bú vár
meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0506–06 Víz épí té si bú vár fel ada tai

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0459–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok I.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ki vi te li ter vek alap ján anyag mennyi ség meg ha tá ro zá sa, 

majd rög zí té se szá mí tó gé pen
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Adott mun ka te rü let re fel vo nu lás, hely szí ni fel mé rés

alap ján a mun ka fo lya mat meg ter ve zé se (idõ terv)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mun ka vé del mi elõ írások, kör nye zet vé del mi és hul la -

dék ke ze lé si is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 45%
3. fel adat: 25%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0480–06 Víz mû épí té si fel ada tok I.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ta laj me cha ni kai és hid ro ló gi ai mé ré sek, vizs gá la tok,

ezek ér té ke lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ge o dé zi ai mé rés, ki tû zés, mé ré si jegy zõ könyv készí -

tése, ér té ke lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Adott mû tárgy épí té si tech no ló gi á já nak, üze mel te té si,

kar ban tar tá si fo lya ma tá nak is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Ki vi te li terv alap ján kis mû tárgy épí té se/épít te té se, épí -

tés ad mi niszt rá ci ó ja, épí tés irá nyí tás (cso por tos fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 30%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0481–06 Víz mû épí té si fel ada tok II.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Adott kis mû tárgy épí té se irá nyí tás mel lett (cso por tos

fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0506–06 Víz épí té si bú vár fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hely szí nen ké szí tett víz alat ti mû tár gyak ki vi te le zé sé -

nek egyes rész fel ada tai

5. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1087



A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Bú vár me rü lé si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Víz alat ti épí té si tech ni kák
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

5. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

0684–06 Víz mû épí té si fel ada tok III.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ta laj me cha ni kai és hid ro ló gi ai mé ré sek, vizs gá la tok,

ezek ér té ke lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ge o dé zi ai mé rés, ki tû zés, mé ré si jegy zõ könyv ké szí té -

se, ér té ke lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Adott mû tárgy épí té si tech no ló gi á já nak, üze mel te té si,

kar ban tar tá si fo lya ma tá nak is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Ki vi te li terv alap ján kis mû tárgy épí té se/épít te té se, épí -

tés ad mi niszt rá ci ó ja, épí tés irá nyí tás (cso por tos fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 30%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0688–06 Épí tõ ipa ri ki vi te le zés ter ve zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Költ ség ve tés ké szí té se ki vi te li terv alap ján szá mí tó gép -

pel, ki vi te li terv-rész let szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Épí tés köz ben elõ for du ló, azon na li in téz ke dést igény lõ

sta ti kai prob lé mák meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 75 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ma gyar nyel vû hi va ta los le vél meg fo gal ma zá sa (kéz írás)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 15 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Ide gen nyel vû, épí té si tech no ló gi át is mer te tõ szö veg

fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Épí tés szer ve zé si elõ írások, kö ve tel mé nyek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Épí té si te rü let be ren de zé se, se géd üze mek he lyé nek ki -

tû zé se or ga ni zá ci ós terv alap ján (cso por tos fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 5%
4. fel adat: 15%
5. fel adat: 5%
6. fel adat: 25%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1102–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok V.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ki vi te li ter vek alap ján mun ka mennyi ség, szer szám- és

esz köz igény meg ha tá ro zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mun ka vé del mi elõ írások, kör nye zet vé del mi és hul la -

dék ke ze lé si is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1103–06 Épí tõ ipa ri kö zös fel ada tok VI.
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ki vi te li ter vek alap ján anyag mennyi ség meg ha tá ro zá sa, 

majd rög zí té se szá mí tó gé pen
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 75 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Adott mun ka te rü let re fel vo nu lás, hely szí ni fel mé rés

alap ján a mun ka fo lya mat meg ter ve zé se (idõ terv)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 54 582 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz épí tõ
tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 60
6. vizs ga rész: 20

A 54 582 05 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Ví zi köz mû-
épí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

3. vizs ga rész: 80
7. vizs ga rész: 20

A 54 582 05 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Víz épí té si bú -
vár meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek 
sú lya a vizs ga egé szé ben

4. vizs ga rész: 100

A 54 582 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz épí tõ
tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó az 54 582 05 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Ví zi -
köz mû-épí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel rendel -
kezik

5. vizs ga rész: 30
6. vizs ga rész: 50
8. vizs ga rész: 20

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

mi ni mu ma

Víz épí tõ
tech ni kus

Ví zi köz -
mû-épí tõ

Víz épí té si
bú vár

Ké zi szer szá mok X X X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

mi ni mu ma

Víz épí tõ
tech ni kus

Ví zi köz -
mû-épí tõ

Víz épí té si
bú vár

Épí tõ ipa ri kis gé pek X X

Föld mun kák ké zi szer szá mai X X

Mû sza ki do ku men tá ció X X X

Szá mí tó gép X

Szoft ve rek X

Nyom ta tó X

Iro da tech ni kai esz kö zök X

Ki tû zõ esz kö zök X

Dú co lá si és ács mun kák
ké zi szer szá mai

X X

El len õr zõ és mé rõ esz kö zök X X

Nyo más fo ko zó be ren de zé sek X X

Csa tor na vizs gá ló be ren de zé sek, 
ké szü lé kek

X X

Szin te zõ mû sze rek X X

Szi vattyúk X X

Eme lõ gé pek X X

Jár mû vek, ví zi jár mû vek X X X

Föld mun ka gé pek X X

Épí tõ ipa ri gé pek X X

Zsa lu zó és dú co ló
áll vány rend sze rek

X X

Könnyû bú vár fel sze re lés X

Bú vár öl tö zet X

Lég szál lí tó be ren de zés X

Spe ci á lis víz alat ti szer szá mok,
gé pek, be ren de zé sek

X

Egyé ni vé dõ esz kö zök X X X

Biz ton sá gi be ren de zé sek X X X

Zsa lu sze re lé si ké zi szer szá mok X X

La bor tech ni kai esz kö zök X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.
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2.

(215.)

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 582 20 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz kút fú ró

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 8325

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma

Óra szám

Víz kút fú ró – 500

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz kút fú ró

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az Épí té szet szak ma cso -
port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe -
ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo -
lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 30%
3. Gya kor lat ará nya: 70%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

8325 Kút fú ró gép-ke ze lõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Elõ ké szí ti a fú rást
Össze ál lít ja a fú ró be ren de zést
Víz kút fú rást vé gez
Bé lés csö ve zést vé gez
Spe ci á lis ele me ket sze rel, kút le zá rást vé gez
Bõ ví tõ fú rást vé gez
Mû sza ki bal ese te ket ke zel
Kút üze mel te tést vé gez
Be tart ja az elõ írásokat, sza bály za to kat
Mun ka he lyi do ku men tá lást vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0841–06 Víz kút fú ró fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ta nul má nyoz za a mû sza ki ter vet
Elõ ké szí ti a mun ka fo lya ma tot a tech no ló gi á nak meg -

fele lõen
Ki vá laszt ja a meg fe le lõ fú rá si tech no ló gi át
Ki vá laszt ja és elõ ké szí ti a tech no ló gi á nak meg fe le lõ

gé pe ket, esz kö zö ket, anya go kat
Egy sze rû eme lõ gép pel ra ko dást vé gez
Össze épí ti a fú ró csö vet
Ellen õr zi a fú ró szár ele me it (sú lyos bí tó, for ga tó rúd)
Ki vá laszt ja a meg fe le lõ fú ró tí pust
Sa ru zást ké szít
Ki vá laszt ja a se géd be ren de zé se ket (szi vattyú, komp -

resszor)
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Ellen õr zi a szi vattyú mû kö dé sét, el há rít ja a hi bá kat
Elõ ké szí ti, ellen õr zi az öb lí tõ rend szert
Ki vá laszt ja, meg ha tá roz za a fú rá si iszap ada lék anya ga it
El ké szí ti az öb lí tõ fo lya dé kot
Ki tû zi a fú rá si pon tot
Ke ze li a fú ró be ren de zést, ku tat fúr
Öb lí tést vé gez
El tá vo lít ja a fu ra dé kot
Ki szi vattyúz za az isza pot
Ki vá laszt ja a meg fe le lõ anya gú bé lés csö vet
Össze sze re li a bé lés csö vet
Lyuk ba en ge di az össze sze relt bé lés csö vet
Ce men te zi a bé lés csö vet
Össze ál lít ja a ce men te zõ rend szert
Ce ment te jet ké szít
Be szi vattyúz za a ce men tet
Ce ment mé ré se ket vé gez
Éke li a bé lés csö vet
Be épí ti a töm sze len cét
Szû rõt, tol dó csö vet, iszap fo gót épít be
Csõ sa rut sze rel
Le zár ja a ku tat
Tisz tí tó szi vattyú zást vé gez
Pró ba szi vattyú zást vé gez
Víz ho zam nö ve lés ér de ké ben bõ ví tõ fú rást vé gez
Men té si fel ada to kat vé gez, ke ze li a men tõ szer szá mo kat
Ki men ti a fú ró lyuk ba szo rult fú ró szá rat, lyuk ba esett

tár gya kat, sze rel vé nye ket
Ká bel- és kö tél sza ka dást ja vít
Bé lés csõ szo ru lást kor ri gál
Bé lés csõ sza ka dás ese tén bé lés csö vet cse rél
Ter me lõ ku tak mû kö dé sét ellen õr zi
Ellen õr zõ mé ré se ket vé gez, mért ada to kat rög zít
Ter me lõ ku tak ja ví tá sát, kar ban tar tá sát vég zi
Kút fel újí tá so kat vé gez
Hasz ná la ton kí vü li ku ta kat meg szün tet
Be tart ja a víz kút fú rás ra vo nat ko zó mû sza ki és bizton -

sági elõ írásokat
Be tart ja a kör nye zet-, mun ka- és tûz vé del mi elõ írásokat
Fú rá si nap lót ve zet
Anyag el szá mo lást ké szít
Víz föld ta ni nap lót ír
Részt vesz a kút mû sza ki át adás-át vé te li do ku men tá ci ó -

i nak ké szí té sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Kút fú rá si ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás
B Fú ró- és se géd be ren de zé sek
C Ge o ló gia
C Kút szer ke ze tek tech no ló gi ái
B Kút szer ke ze tek ki kép zé si mód jai
C Ter me lõ ku tak üze mel te té se
C Ter me lõ ku tak kar ban tar tá sa
B Ku tak meg szün te té se

B Kút hely-ki tû zés
C Anyag- és szer szám szük ség let
B Fú ró- és se géd be ren de zé sek
B Fú ró csõ
B Sú lyos bí tó
B For ga tó rúd
B Át me ne tek
B Fú ró tí pu sok
B Ke ze lõ szer szá mok
B Men tõ szer szá mok
B Komp resszo rok
B Szi vattyúk
B Bé lés csö vek (acél, mû anyag, az beszt ce ment)
C Fú ró te lep elõ ké szí té se
C Fú ró be ren de zés te le pí té se
C Ke re sõ fú rás
C Bõ ví tõ fú rás
C Víz adó ré te gek vizs gá la ta
C Ré teg tisz tí tás
C Víz-, gáz min ta vé tel
C Kút hid ra u li kai mû sze res vizs gá lat
C Víz ho zam nö ve lõ el já rá sok
C Mély fú rá si Biz ton sá gi Sza bály zat
B Kör nye zet vé del mi el já rá sok
B Kis mély sé gû kút szer ke ze tek (0–200 m)
B Kö ze pes mély sé gû kút szer ke ze tek (200–800 m)
B Nagy mély sé gû kút szer ke ze tek (800 m alat ti talp -

mély ség)

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Kút fú rá si szak rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kút fú rá si rajz ké szí té se
3 Terv do ku men tá ció ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fú rá si mun ka hely or ga ni zá ci ós ter vé nek el ké szí té -

se
4 Fú ró szer szá mok hasz ná la ta
4 Se géd be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Erõs fi zi kum

Tár sas kom pe ten ci ák:
Együtt mû kö dé si kész ség
Kon szen zus kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ter ve zé si ké pes ség
Mód sze res mun ka vég zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0886–06 Ál ta lá nos vál lal ko zá si fel ada tok
A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Egy sze rû ár aján la tot ké szít
A te vé keny sé gé hez biz to sít ja a szük sé ges vál lal ko zá si

(anya gi és tár gyi) fel té te le ket
Hir de ti, ajánl ja a te vé keny sé gét, tá jé koz ta tást ad
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Rek la má ci ót in téz
Szám lát ál lít ki az el vég zett mun ká ról
El vég zi egyé ni vál lal ko zás egy sze rû in dí tá si, mû köd te -

té si fel ada ta it
Köz re mû kö dik ki sebb tár sas vál lal ko zás mû köd te té sé ben
Tá jé ko zó dik a pi a ci igé nyek rõl
Te vé keny sé gi kö ré nek ala kí tá sá val ru gal ma san al kal -

maz ko dik a tech no ló gi ai vál to zá sok hoz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Alap szin tû mun ka jog (mun ka adó, mun ka vál laló)
D Vál lal ko zá sok ról  szóló jog sza bá lyok
D A vál lal ko zá si ügy me net hez szük sé ges köny ve lé si, 

adó zá si, pénz ügyi is me re tek
C Szám lá zás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Kéz írás
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ru gal mas ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Nyi tott hoz zá ál lás

A 31 582 20 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz kút fú ró meg ne ve zé sû
szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0841–06 Víz kút fú ró fel ada tai

0886–06 Ál ta lá nos vál lal ko zá si fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0841–06 Víz kút fú ró fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szak mai gya kor lat fo lya mán ve ze tett napló, do ku men -

tu mok be mu ta tá sa, ér té ke lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Terv do ku men tá ció alap ján fú rá si pont ki je lö lé se, szük -

sé ges esz kö zök, szer szá mok ki vá lasz tá sa, sa já tos biz ton -
sá gi elõ írások be mu ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Fú ró gép össze sze re lé se, ke ze lé se, mû kö dé sé nek el len -

õr zé se, kar ban tar tás lé pé sei (cso por tos fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 135 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Bé lés csõ sze re lé se, ce men te zé se, be en ge dé se (cso por -

tos fel adat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Kút kar ban tar tás, kút fel újí tás lé pé sei, kút ból men tés el -

vég zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség:  gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 10%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 30%
4. fel adat: 25%
5. fel adat: 10%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0886–06 Ál ta lá nos vál lal ko zá si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szám la-, nyug ta ki bo csá tás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Vál lal ko zás in dí tás, pi ac kö ve tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%
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3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 31 582 20 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz kút fú ró
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 85
2. vizs ga rész: 15

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz kút fú ró

Fúró be ren de zés X

Komp resszor X

Szi vattyúk X

Sze re lõ szer szá mok X

Csõ sze rel vé nyek X

Fém ipa ri ké zi szer szá mok X

Csõ sze re lõ ké zi szer szá mok X

Egyé ni vé dõ esz kö zök X

Biz ton sá gi be ren de zé sek X

Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek X

Men tõ szer szá mok X

Mû sza ki do ku men tá ció X

Szá mí tó gép X

Szoft ve rek X

Nyom ta tó X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

A szak mai te vé keny ség el lá tá sa so rán a fúró be ren de -
zés, a komp resszo rok, az áram fej lesz tõk, a szi vattyúk és az 
eme lõ gé pek ke ze lé sé nek fel té te le a víz kút fú ró szak ké pe sí -
tés ese tén: a gé pek ke ze lé sé re kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ér vé nyes gép ke ze lõi jo go sít vány.

3.

(265.)

CSATORNAMÛ-KEZELÕ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 853 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Csa tor na mû-ke ze lõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 31 853 01 0100 21 01
Meg ne ve zés: Csa tor na kar ban tar tó
Azo no sí tó szám: 31 853 01 0100 31 01
Meg ne ve zés: Csa tor na üze mi gép ke ze lõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 8232

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Csa tor na mû-ke ze lõ – 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Csa tor na mû-ke ze lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e

ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-víz -
gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci -
ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak -
kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
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4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Csa tor na kar ban tar tó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai

vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 800
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Csa tor na üze mi gép -
kezelõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e

ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-víz -
gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci -
ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak -
kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 800
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

8232 Csa tor na üze mi gép ke ze lõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Mû köd te ti a szenny víz tisz tí tás tech no ló gi ai berende -
zéseit, mû tár gya it

Mû köd te ti az iszap ke ze lés tech no ló gi ai be ren de zé se it,
mû tár gya it

Üze mel te ti, ellen õr zi a szenny víz te lep gé pé sze ti be ren -
de zé se it

Csa tor na há ló zat-üze mel te tést vé gez
Kar ban tar tá si fel ada to kat vé gez
Kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi te vé keny sé get vé gez
Ügy fél szol gá la ti te vé keny sé get lát el
Nyil ván tar tá so kat ve zet
Mé ré se ket vé gez
Mû sza ki do ku men tá ci ót hasz nál
Tech no ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

31 853 06 1000 00 00 Víz mû ke ze lõ

31 853 03 0000 00 00 Für dõ üze mi gé pész

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1249–06 Csa tor na mû-ke ze lõ, für dõ üze mi gé pész és
víz mû ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik

a fo lya mat irá nyí tás ba
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Szi vattyú kat mû köd tet
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írásokat
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
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Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gép könyv ve ze tés
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta
C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re
C Kör nye zet vé del mi elõ írások
C Me net le ve lek ve ze té se
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írások
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
B Tûz vé del mi elõ írások
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Víz ho zam-mé ré sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés

2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la ta
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (ellen õr zõ ké pes ség)
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1251–06 Víz mû ke ze lõ és csa tor na mû-ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Új rá kö tés ki ala kí tá sa  miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
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Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Be fe je zõ mun kák
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
C Csa pa dék mé ré sek
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta
C Víz nyo más-meg ha tá ro zá si mód sze rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1258–06 Csa tor na mû-ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szenny víz rá csot üze mel tet, el len õriz
Ele ven isza pos rend szert üze mel tet, el len õriz

Cse peg te tõ tes tes rend szert üze mel tet, el len õriz
A bi o ló gi ai nit ro gén- és fosz for el tá vo lí tás mû tár gya it

üze mel te ti, ellen õr zi
Fosz for ki csa pa tást vé gez vegy szer ada go lás sal
Üze mel te ti a re cir ku lá ci ós rend szert
Sta bi li zá ci ós ta va kat üze mel tet, el len õriz
Szip pan tott szenny vi zet fo gad
A tech no ló gia el len õr zé sé hez szük sé ges min tát vesz
Üze mel te ti és ellen õr zi az iszap sû rí tõ be ren de zé se ket
Rot hasz tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Gáz tar tályt el len õriz
Iszap kom posz tá lást vé gez
Vég át eme lõt mû köd tet, el len õriz
Fú vó gép ház be ren de zé se it mû köd te ti, ellen õr zi
Iszap el tá vo lí tást vé gez WOMA és szip pan tó gép jár mû vel
Iszap el tá vo lí tást vé gez csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal
Nyo más alat ti csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Vá ku u mos csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Üzem be he lye zi a rá kö tést

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
C Csa tor na há ló zat rend szer e
C Csa tor nák hely szín raj zi el he lyez ke dé se
C Csa tor nák mély sé gi el he lyez ke dé se
C Víz szál lí tás mód ja
C Csa tor na szel vény ki ala kí tá sá nak tech no ló gi á ja
C Át eme lõk faj tái
C Biz ton sá gi mû tár gyak
C Zsi lip ak nák
C Nyers szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Híg szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend sze rek
C Fe ke te szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Tel ken, illetve épü le ten be lü li csa tor nák
C Szenny víz ki bo csá tói csat la ko zó egy ség mû kö dé se
C Vá ku um alat ti csa tor na há ló zat
C Vá ku um köz pont ki ala kí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek mû sza ki fel épí -

té se
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek cso por to sí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek hely szín raj zi ki -

ala kí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si

mód jai
C Re cir ku lá ci ós rend sze rek
C Szip pan tott szenny víz fo ga dá sá nak tech no ló gi á ja
C Át eme lõ gé pé sze ti be ren de zé sei
C Fú vó gép ház fel ada ta
C Csa tor na vizs gá la tok
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -

ada tai
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C Vá ku u mos csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -
ada tai

C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta
C Iszap el tá vo lí tás csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1259–06 Csa tor na kar ban tar tó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég át eme lõt mû köd tet, el len õriz
Szi vattyú kat mû köd tet
Fú vó gép ház be ren de zé se it mû köd te ti, ellen õr zi
Iszap el tá vo lí tást vé gez WOMA és szip pan tó gép jár mû vel
Iszap el tá vo lí tást vé gez csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal
Nyo más alat ti csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Vá ku u mos csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Új rá kö tés ki ala kí tá sa  miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Üzem be he lye zi a rá kö tést
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írásokat
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Biz to sít ja az egész sé ges em ber i kör nye ze tet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gép könyv ve ze tés

C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re
C Kör nye zet vé del mi elõ írások
C Me net le ve lek ve ze té se
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írások
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
B Tûz vé del mi elõ írások
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Be fe je zõ mun kák
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta
C Csa tor na há ló zat rend szer e
C Csa tor nák hely szín raj zi el he lyez ke dé se
C Csa tor nák mély sé gi el he lyez ke dé se
C Víz szál lí tás mód ja
C Csa tor na szel vény ki ala kí tá sá nak tech no ló gi á ja
C Biz ton sá gi mû tár gyak
C Zsi lip ak nák
C Nyers szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Híg szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend sze rek
C Fe ke te szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Tel ken, illetve épü le ten be lü li csa tor nák
C Vá ku um alat ti csa tor na há ló zat
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek mû sza ki fel épí -

té se
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek cso por to sí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek hely szín raj zi ki -

ala kí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si

mód jai
C Csa tor na vizs gá la tok
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -

ada tai
C Vá ku u mos csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -

ada tai
C Iszap el tá vo lí tás csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
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3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (ellen õr zõ ké pes ség)
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1260–06 Csa tor na üze mi gép ke ze lõ fel ada tok
A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég át eme lõt mû köd tet, el len õriz
Szi vattyú kat mû köd tet
Fú vó gép ház be ren de zé se it mû köd te ti, ellen õr zi
Iszap el tá vo lí tást vé gez WOMA és szip pan tó gép jár mû vel
Iszap el tá vo lí tást vé gez csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írásokat
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Biz to sít ja az egész sé ges em ber i kör nye ze tet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük

C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gép könyv ve ze tés
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re
C Kör nye zet vé del mi elõ írások
C Me net le ve lek ve ze té se
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írások
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
B Tûz vé del mi elõ írások
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Át eme lõk faj tái
C Biz ton sá gi mû tár gyak
C Szenny víz ki bo csá tói csat la ko zó egy ség mû kö dé se
C Vá ku um köz pont ki ala kí tá sa
C Re cir ku lá ci ós rend sze rek
C Szip pan tott szenny víz fo ga dá sá nak tech no ló gi á ja
C Át eme lõ gé pé sze ti be ren de zé sei
C Fú vó gép ház fel ada ta
C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (ellen õr zõ ké pes ség)
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1261–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Csa tor na kar -
ban tar tók ré szé re a Csa tor na mû-ke ze lõ szak -
ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik a

fo lya mat irá nyí tás ba
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
Szenny víz rá csot üze mel tet, el len õriz
Ele ven isza pos rend szert üze mel tet, el len õriz
Cse peg te tõ tes tes rend szert üze mel tet, el len õriz
A bi o ló gi ai nit ro gén- és fosz for el tá vo lí tás mû tár gya it

üze mel te ti, ellen õr zi
Fosz for ki csa pa tást vé gez vegy szer ada go lás sal
Üze mel te ti a re cir ku lá ci ós rend szert
Sta bi li zá ci ós ta va kat üze mel tet, el len õriz
Szip pan tott szenny vi zet fo gad
A tech no ló gia el len õr zé sé hez szük sé ges min tát vesz
Üze mel te ti és ellen õr zi az iszap sû rí tõ be ren de zé se ket
Rot hasz tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Gáz tar tályt el len õriz
Iszap kom posz tá lást vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Víz ho zam-mé ré sek
C Csa pa dék mé ré sek
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Víz nyo más meg ha tá ro zá si mód sze rek
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
C Át eme lõk faj tái
C Szenny víz ki bo csá tói csat la ko zó egy ség mû kö dé se
C Vá ku um köz pont ki ala kí tá sa
C Re cir ku lá ci ós rend sze rek
C Szip pan tott szenny víz fo ga dá sá nak tech no ló gi á ja
C Át eme lõ gé pé sze ti be ren de zé sei
C Fú vó gép ház fel ada ta
C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
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4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1262–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Csatorna -
üzemi gép ke ze lõk ré szé re a Csatornamû-
 kezelõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik a

fo lya mat irá nyí tás ba
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
Új rá kö tés ki ala kí tá sa  miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik
Nyo más alat ti csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Vá ku u mos csa tor na rend szert üze mel tet, el len õriz
Üzem be he lye zi a rá kö tést
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Szenny víz rá csot üze mel tet, el len õriz

Ele ven isza pos rend szert üze mel tet, el len õriz
Cse peg te tõ tes tes rend szert üze mel tet, el len õriz
A bi o ló gi ai nit ro gén- és fosz for el tá vo lí tás mû tár gya it

üze mel te ti, ellen õr zi
Fosz for ki csa pa tást vé gez vegy szer ada go lás sal
Üze mel te ti a re cir ku lá ci ós rend szert
Sta bi li zá ci ós ta va kat üze mel tet, el len õriz
Szip pan tott szenny vi zet fo gad
A tech no ló gia el len õr zé sé hez szük sé ges min tát vesz
Üze mel te ti és ellen õr zi az iszap sû rí tõ be ren de zé se ket
Rot hasz tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Gáz tar tályt el len õriz
Iszap kom posz tá lást vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Víz ho zam-mé ré sek
C Be fe je zõ mun kák
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
C Csa pa dék mé ré sek
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta
C Víz nyo más meg ha tá ro zá si mód sze rek
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
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C Csa tor na há ló zat rend szer e
C Csa tor nák hely szín raj zi el he lyez ke dé se
C Csa tor nák mély sé gi el he lyez ke dé se
C Víz szál lí tás mód ja
C Csa tor na szel vény ki ala kí tá sá nak tech no ló gi á ja
C Zsi lip ak nák
C Nyers szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Híg szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

szerek
C Fe ke te szenny vi zes vá ku u mos csa tor ná zá si rend -

sze rek
C Tel ken, illetve épü le ten be lü li csa tor nák
C Vá ku um alat ti csa tor na há ló zat
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek mû sza ki fel épí -

té se
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek cso por to sí tá sa
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek hely szín raj zi

 kialakítása
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si

mód jai
C Csa tor na vizs gá la tok
C Nyo más alat ti csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -

ada tai
C Vá ku u mos csa tor na rend sze rek üze mel te té si fel -

ada tai
C Iszap el tá vo lí tás csa tor na tisz tí tó szer szá mok kal

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A 31 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Csa tor na mû-ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1249–06 Csatornamû kezelõ, fürdõüzemi gépész és
vízmûkezelõ feladatok

1251–06 Vízmûkezelõ és csatornamû-kezelõ
feladatok

1258–06 Csatornamû-kezelõ feladatok

A 31 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na kar ban tar tó
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1259–06 Csatornakarbantartó feladatok

A 31 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na üze mi gép ke ze lõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1260–06 Csatornaüzemi gépkezelõ feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1249–06 Csa tor na mû ke ze lõ, für dõ üze mi gé pész és

víz mû ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Tech no ló gi ai el já rá sok, mû ve le tek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mû sza ki do ku men tá lás, fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek

is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé de lem és biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Min ta vé te le zé sek, mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk

mé ré se. A mé ré si ered mé nyek szá mí tó gép pel való ki ér té -
ke lé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai, hid ra u li kai alap fo gal mak és a hoz zá juk

kap cso ló dó szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 10%
2. fel adat: 10%
3. fel adat: 10%
4. fel adat: 30%
5. fel adat: 10%
6. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1251–06 Víz mû ke ze lõ és csa tor na mû-ke ze lõ fel ada -

tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Köz mû épí tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1258–06 Csa tor na mû-ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Csa tor na rend sze rek üze me, mû tár gyai, be ren de zé sei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szenny víz tisz tí tás és iszap ke ze lés tech no ló gi ai be ren -

de zé sei, üze mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1259–06 Csa tor na kar ban tar tó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szenny víz csa tor nák üze mel te té se, kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szenny víz csa tor nák üze mel te té sé nek, kar ban tar tá sá nak 

kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi fel ada tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Szenny víz csa tor nák vizs gá la ti mód sze rei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 30%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1260–06 Csa tor na üze mi gép ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Csa tor na üze mi gé pek ke ze lé se, kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szenny víz csa tor na tisz tí tó gé pek üze mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé de lem és biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1261–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Csa tor na kar -

ban tar tók ré szé re a Csa tor na mû-ke ze lõ szak -
ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szenny víz tisz tí tás és iszap ke ze lés tech no ló gi á ja, be ren -

de zé sei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szenny víz tisz tí tás gé pé sze te és au to ma ti zá lá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Min ta vé te lek, mé rés tech ni kai alap is me re tek. Mû sza ki

do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Csa tor na épí té si gya kor lat
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai és hid ra u li kai alap fo gal mak és szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 10%
3. fel adat: 30%
4. fel adat: 30%
5. fel adat: 10%
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7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1262–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Csa tor na üze -

mi gép ke ze lõk ré szé re a Csa tor na mû-ke ze lõ
szak ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szenny víz tisz tí tás és iszap ke ze lés tech no ló gi á ja, be ren -

de zé sei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Min ta vé te lek, mé rés tech ni kai alap is me re tek. Mû sza ki

do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Csa tor na épí té si gya kor lat
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai és hid ra u li kai alap fo gal mak és szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Csa tor na vizs gá la tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 20%
5. fel adat: 10%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Csa tor na mû-
ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 60
2. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 20

A 31 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na kar -
ban tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

4. vizs ga rész: 100

A 31 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na üze -
mi gép ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

5. vizs ga rész: 100

A 31 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Csa tor na mû-
ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs -

gá zó a 31 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na -
kar ban tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke -
zik

6. vizs ga rész: 100

A 31 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Csa tor na mû-
ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs -
gá zó a 31 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Csa tor na -
üze mi gép ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

7. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Csa tor na -
mû-ke ze lõ

Csa tor na kar -
ban tar tó

Csa tor na üze -
mi gép ke ze lõ

Szívó-célgép X X

Mosó-célgép X X

Kombi célgép X X

Kommunikációs
eszközök (URH, hívás-
kijelzõ, mobiltelefon)

X X X

Forgalomterelõ eszközök X X X

Munkavédelmi eszközök X X X

Különféle tisztítófejek X X X

Különbözõ gyökérvágók
(tömlõre szerelhetõek)

X X X

Különbözõ csörlõekék X X X

Davy lámpa X X X

Mosópisztoly X X

Kifolyóállvány tûzcsapra X X

Kéziszerszámok X X X

Szerelõszerszámok X X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben –
kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
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kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

A szak mai te vé keny ség el lá tá sa so rán al kal ma zott gé -
pek ke ze lé sé nek fel té te le a csa tor na üze mi gép ke ze lõ rész -
szak ké pe sí tés ese tén: a gé pek ke ze lé sé re kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott gép ke ze lõi jo go sít vány.

4.

(267.)

HULLADÉKFELVÁSÁRLÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 851 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék fel vá sár ló

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5115

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Hul la dék fel vá sár ló – 500

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék fel vá sár ló

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

5115 Fel vá sár ló, átvevõhely-kezelõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Mar ke ting te vé keny sé get vé gez
Szer zõ dé se ket köt
Be gyûj ti a hul la dé kot
Elõ ke ze li az át vett hul la dé kot
Meg szer ve zi az ér té ke sí tés re ke rü lõ hul la dé kok szál lí tá sát
Mun ka erõ-gaz dál ko dást vé gez
El ké szí ti a mun ka idõ-be osz tást
Ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat lát el
Biz to sít ja a fel vá sár ló te lep pénz for gal mát

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0005–06 A ke res ke del mi egy ség sza bály sze rû mû -
köd te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be tart ja/be tar tat ja a mun ka-, tûz vé del mi, környezet -

védelmi és mi nõ ség irá nyí tá si sza bá lyo kat, hi gi é ni ai elõ -
írá so kat
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Be tart ja/be tar tat ja a pénz el szá mo lá si/pénz ke ze lé si sza -
bá lyo kat

Be tart ja/be tar tat ja a mun ka jo gi sza bá lyo kat és a fo -
gyasz tói ér dek vé de lem elõ írá sa it

Ele get tesz az adat szol gál ta tá si és nyil ván tar tá si kö te le -
zett sé ge i nek

Fel ve szi a szük sé ges jegy zõ köny ve ket és üz le ti le ve le -
ket ír

Nyit ja, zár ja és üze mel te ti az üz le tet/te lep he lyet/sza lont 
a biz ton sá gi és va gyon vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ en

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi sza bá lyok,

 higiéniai elõ írá sok
C A kü lön bö zõ áru- és va gyon vé del mi rend sze rek

jel lem zõi
B Az áru- és va gyon vé del mi be ren de zé sek faj tái,

hasz ná la ta
C Az egyes áru fé le sé gek re vo nat ko zó for gal ma zá si,

kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek
A A pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá nak mód jai, sza bá -

lyai
A A pénz ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lyok
B A szám lá zás, nyug ta adás sza bá lyai
B A mun ka vi szony jogi sza bá lyo zá sa, a je len té si

 kötelezettségek be tar tá sá nak sza bá lyai
B A ke res ke del mi egy ség mû kö dé si rend jé hez kap -

cso ló dó sza bá lyok
B Áru for gal mi nyil ván tar tá sok, kész let nyil ván tar tó

prog ra mok
A Pénz for gal mi nyil ván tar tá sok
B Mun ka ügyi nyil ván tar tá sok
C A ke res ke del mi, üz le ti le ve le zés alap ve tõ sza bá -

lyai
B A kom mu ni ká ci ós esz kö zök, fény má so lók hasz ná -

la ti mód ja
C A szá mí tó gé pek és pe ri fé ri á ik hasz ná la ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
1 Szá mí tó gép ele mi szin tû hasz ná la ta
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Szak mai szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Hely zet fel is me rés

Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1232–06 Hul la dék fel vá sár ló fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Meg is me ri a fel vá sá ro lan dó anyag fé le sé ge ket
Fel tár ja a hul la dék for rá so kat
Fel tár ja az ér té ke sí té si le he tõ sé ge ket
Össze ve ti az ér té ke sí té si és be szer zé si le he tõ sé ge ket
Aján la to kat ad a hul la dék fel vá sár lá sá ra
Dön tést hoz a fel vá sár lá si le he tõ sé gek rõl
Szak mai kap cso la to kat ala kít ki
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart in téz mé nyek kel, is ko lák kal
Nép sze rû sí ti a sze lek tív hul la dék gyûj tést
Hul la dék-faj tán ként ak ci ó kat szer vez
Tár gya lá so kat foly tat
Is mer te ti a ked vez mé nyes ak ci ó kat
Mó do sít ja az aján la to kat
El len õriz te ti a szer zõ dést a jo gásszal
Meg kö ti a szer zõ dést
Kar ban tart ja a szer zõ dé se ket
A ha tár idõk nek meg fe le lõ en üte me zi a mun ká kat
Ko or di nál ja a hul la dék be szál lí tá sát
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot
Biz to sít ja a bal eset men tes ra ko dás fel té te le it
Gon dos ko dik a ra ko dás sze mé lyi és tár gyi fel té te le i rõl
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka vé del mi-, tûz vé del mi- és

kör nye zet vé del mi elõ írá so kat
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet
Szab vány elõ írás alap ján mi nõ sí ti a be szál lí tott hul la dé kot
Mi nõ ség el té rés ese tén rek la mál
Biz to sít ja a tá ro lás hoz szük sé ges esz kö zö ket és te rü le te ket
Gon dos ko dik a sze lek tí ven be gyûj tött hul la dé kok sze -

lek tív tá ro lá sá ról
Hul la dé kot vá lo gat, vagy vá lo gat tat
Tá rol ja a nem hasz no sít ha tó anya go kat
Gon dos ko dik a nem hasz no sít ha tó anya gok el szál lí tá sá -

ról, ár tal mat la ní tá sá ról
Biz to sít ja a hul la dék tá ro lás jog sza bá lyok ban elõ írt fel -

té te le it
Hul la dé kot cso ma gol vagy cso ma gol tat
Nyil ván tart ja a be gyûj tött hul la dék mennyi sé gét
Ellen õr zi a gé pek sza bá lyos mû kö dé sét
Biz to sít ja a mun ka vég zés hez szük sé ges anya go kat
Kar ban tart ja az esz kö zö ket
Ellen õr zi az egyé ni vé dõ esz kö zök hasz ná la tát
Meg is me ri az új el já rá so kat, elõ írá so kat
Ra ci o na li zál ja a mun ka fo lya ma to kat
Ér té ke sí ti a hasz no sít ha tó hul la dé kot
Disz po zí ci ós ke re tet fi gyel
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Meg szer ve zi a ra ko dást
Ra ko dás nál ellen õr zi a hul la dék mi nõ sé gét
Szál lí tó le ve let ál lít ki
Rek la má ci ót ke zel
Vissza iga zo lást fo gad az áru meg ér ke zé sé rõl
Nyil ván tart ja a ki szál lí tott mennyi sé get
Meg ál la pít ja a lét szám igényt
Meg ál la pít ja a mun ka kö rök höz szük sé ges fel té te le ket
Ki ala kít ja a jut ta tá si rend szert
El ké szí ti a mun ka kö ri le írá so kat
Fel ve szi a szük sé ges mun ka erõt
Meg szer ve zi a dol go zók kö te le zõ vé dõ ol tá sát
Meg tart ja a mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges ok ta tá -

so kat
Ellen õr zi a dol go zók mun ka vég zé sét
Mû köd te ti a jut ta tá si rend szert
Ellen õr zi a mû kö dés hez szük sé ges en ge dé lye ket
Ellen õr zi az en ge dé lyek ér vé nyes sé gét
Al kal maz za a bel sõ uta sí tá so kat, elõ írá so kat
Nyil ván tart ja a szer zõ dé se ket
Je len té se ket ké szít
Anyag mér le get ké szít
Lét szám nyil ván tar tást vé gez
Be szer zi a szük sé ges nyom tat vá nyo kat, bi zony la to kat
Meg ál la pít ja az ára kat
Ellen õr zi a szám lá kat
Alap fo kú el sõ se gély nyúj tást, esz köz nél kü li új ra élesz -

tést vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Biz ton sá gos anyag moz ga tás és szál lí tás mun ka- és

egész ség vé del mi elõ írá sai
C Bal eset el há rí tás – te lep he lyen és te lep he lyen kí -

vül – rend kí vü li ese mé nyek ke ze lé se
C El sõ se gély nyúj tás alap jai és esz köz nél kü li új ra -

élesz tés
B Kör nye zet vé de lem tár gya, fel ada ta
B Ter mé szet vé de lem tár gya, fel ada ta
D Kör nye ze ti ele mek, kör for gá sok
C Szennye zõ for rá sok, ant ro po gén ha tá sok
D Kör nye zet tech ni kai alap mû ve le tek
C Te vé keny sé gé hez kap cso ló dó hul la dék gaz dál ko -

dá si gé pek
B Te le pü lé si hul la dé kok
B Ter me lé si hul la dé kok
B Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi té nye zõk
B Hely te len hul la dék tá ro lás és ke ze lés kör nye ze ti és

egész ség ügyi ha tá sai
B Hul la dé kok osz tá lyo zá sa
B Hul la dé kok elõ ké szí té se
B Hul la dék ke ze lés mód jai
D Hul la dé kár tal mat la ní tás mód jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se

4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) azon na li fel is me -
ré se

4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Tû rõ ké pes ség
Dön tés ké pes ség
Pre ci zi tás
Ru gal mas ság
Szer ve zõ kész ség
Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ha tá ro zott ság
Se gí tõ kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ter ve zé si ké pes ség

A 31 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék fel vá sár ló
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0005–06 A kereskedelmi egység szabályszerû
mûködtetése

1232–06 Hulladékfelvásárló feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0005–06 A ke res ke del mi egy ség sza bály sze rû mû -

köd te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ke res ke del mi egy sé gek mû kö dé sé re vo nat ko zó jog -

sza bá lyi elõ írá sok is mer te té se és ér tel me zé se, a ke res ke -
del mi gya kor lat ban való al kal ma zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
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Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ke res ke del mi egy sé gek ben hasz nált bi zony la tok

 elkészítése, for ma nyom tat vá nyok ki töl té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1232–06 Hul la dék fel vá sár ló fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok be so ro lá sa, sze lek tív gyûj té se, elõ ke ze lé se,

nyil ván tar tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok cso por to sí tá sa, kör nye zet ká ro sí tó ha tá suk,

a hul la dék át adás-át vé tel fo lya ma ta
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék fel -
vá sár ló meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 60

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga -
sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Hulladék -
felvásárló

Anyagmozgató gépek, szállítóeszközök X

Feldolgozógépek, válogatómû X

Mérõeszközök, mérleg X

Számítógép, nyomtató X

Kommunikációs eszközök X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Hulladék -
felvásárló

Kéziszerszámok, hegesztõtrafó X

Egyéni védõeszközök X

Vágófelszerelések, daraboló-gépek X

Konténerek X

Tûzoltó eszközök X

Takarító, tisztítóeszközök X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

5.

(268.)

HULLADÉKTELEP-KEZELÕ
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 33 853 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék te lep-ke ze lõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 33 853 01 0100 31 01
Meg ne ve zés: Elekt ro ni kai hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó
Azo no sí tó szám: 33 853 01 0100 31 02
Meg ne ve zés: Hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ
Azo no sí tó szám: 33 853 01 0100 21 01
Meg ne ve zés: Hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó
Azo no sí tó szám: 33 853 01 0100 21 02
Meg ne ve zés: Hul la dék vá lo ga tó és -fel dol go zó

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5359
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5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Hulladéktelep-kezelõ – 800

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék te lep-ke ze lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek
a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel
 tanúsított is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Elekt ro ni kai hul la dék -
vá lo ga tó, -fel dol go zó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 150
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék fel dol go zó -
gép-ke ze lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az
e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 150
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék gyûj tõ és
-szál lí tó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai

vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 150
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hul la dék vá lo ga tó és
-fel dol go zó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai

vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
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2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 150
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

5359 Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási
foglalkozások

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Biz to sít ja a mun ka vég zés hez szük sé ges sze mé lyi és tár -
gyi fel té te le ket

Biz to sít ja az üze mel te té si fel té te le ket
Mi nõ sí ti vagy mi nõ sít te ti a be ér ke zõ hul la dé ko kat

EWC-kód alap ján
In téz ke dik a hul la dé kok ke ze lé sé nek mód já ról (fel dol -

go zás, tá ro lás)
Ellen õr zi a hul la dé kok ke ze lé sé nek fo lya ma tát
Gon dos ko dik a hul la dé kok el szál lí tá sá ról (ér té ke sít he tõ 

és nem hasz no sít ha tó anya gok)
Gon dos ko dik a tech no ló gi ai mé ré sek és a mo ni tor ing-

vizs gá la tok el vég zé sé rõl
El vég zi az ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat
Kap cso la tot tart a part ne rek kel
Részt vesz a re kul ti vá ci ós mun kák ban

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1233–06 Hul la dék te lep-ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ellen õr zi a szük sé ges lét szám meg lé tét
A dol go zók mun ka vég zés re al kal mas ál la po tát ellen õr zi 

– kü lö nö sen a szon dáz ta tást –, az egész sé gi prob lé mát jel zi 
és in téz ke dik az egész ség ügyi szol gál ta tás hoz tör té nõ irá -
nyí tás ról

In téz ke dik a lét szám át cso por to sí tá sá ról a napi mun ka -
vég zés függ vé nyé ben

Ellen õr zi a be töl tött hul la dék tö mö rí té sét
Ellen õr zi a gé pek mû kö dé sét és a biz ton sá gi kö ve tel mé -

nye ket
Ellen õr zi az irá nyí tás tech no ló gi ai be ren de zé se ket
Biz to sít ja a téli és a nyá ri üze mel te tés fel té te le it
Ellen õr zi az egyé ni és a kol lek tív vé dõ esz kö zök meg -

létét és ál la po tát
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Ellen õr zi a be ren de zé sek üze mel te té sé hez szük sé ges

en ge dé lyek meg lé tét, ér vé nyes sé gét
In téz ke dik a napi üzem vi telt gát ló hi bák azon na li meg -

szün te té sé rõl
El vé gez te ti a kar ban tar tá si fel ada to kat
Meg szer ve zi sa ját és be osz tot tai mun ká ját
Be tart ja és be tar tat ja a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi

elõ írá so kat
Be tart ja a ha tó sá gi és vál la la ti elõ írá so kat (en ge dé lyek,

tech no ló gia, mo ni tor ing)
Gon dos ko dik a szük sé ges tá ro ló esz kö zök és te rü le tek

ren del ke zés re ál lá sá ról
Gon dos ko dik a ve szély for rá sok fel de rí té sé rõl
Köz re mû kö dik a ve szélyt je len tõ hi bák ki ja ví tá sá ban
Ke ze li a ki ala kult vész hely ze te ket, ha tás kö ré nek meg -

fe le lõ en in téz ke dik
Köz re mû kö dik a ha vá ri ák kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sá ban
Ellen õr zi a be ér ke zõ hul la dé ko kat (be me ne ti re giszt rá lás)
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet a be ér ke zett hul la dék ból
In téz ke dik a min ta la bo ra tó ri um ba jut ta tá sá ról
A hul la dék ana lí zis ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a hul la -

dék át vé te lé rõl
Dönt a hul la dék be so ro lá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja az át vé te li ok má nyo kat (mér -

leg jegy, szál lí tó le vél, át vé te li jegy, szám la)
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Gon dos ko dik a hul la dé kok vá lo ga tá sá ról
In téz ke dik a te le pen lévõ ve szé lyes hul la dé kok szak -

szerû gyûj té sé rõl és a be gyûj tõ nek tör té nõ át adás ról
A tá rolt anyag mennyi sé gé nek függ vé nyé ben intéz -

kedik a fel dol go zás ról (fel dol go zá si sor rend)
In téz ke dik, hogy a fel dol go zott hul la dé kok értékesí -

tésre vagy tá ro lás ra ke rül je nek
Gon dos ko dik a má sod nyers anya gok cso ma go lá sá ról
Be tart ja a tech no ló gi ai, a szab vány és a ve või elõ írá so kat
Ellen õr zi a fel dol go zott hul la dé kok mi nõ sé gét
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Nem meg fe le lõ ség ese tén in téz ke dik a hul la dé kok új ra -
ke ze lé sé rõl

Egyez tet az át ve võ vel az adott hul la dék át vé te lé rõl
A fel dol go zott mennyi ség függ vé nyé ben in téz ke dik a

szál lí tó esz köz biz to sí tá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok má -

nyo kat (szál lí tó le vél, SZ-jegy, K-jegy)
Biz to sít ja a ra ko dás hoz szük sé ges esz közt és mun ka erõt
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot, ellen õr zi a hul la dék 

cso ma go lá sát
Az eset le ges át ve või rek la má ci ó kat meg fe le lõ en ke ze li
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tá kat vesz vagy ve tet
El vé gez te ti a tech no ló gi ai uta sí tás ban elõ írt ellen õr zõ

mé ré se ket
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér
Gon dos ko dik a csur ga lék víz és a csa pa dék víz mennyi -

sé gé nek mé ré sé rõl
El vé gez te ti a csur ga lék víz mi nõ sé gi ana lí zi sét
A mé ré sek ered mé nye it rög zí ti (vizs gá la ti napló)
Gon dos ko dik a vizs gá la ti napló meg kül dé sé rõl az il le -

té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re
Rend kí vü li ellen õr zõ mé ré se ket vé gez tet
Fo lya ma to san fi gye li a te le pi áru kész le tet
El ké szí ti, el ké szít te ti a napi je len té se ket (lét szám, áru,

pénz, ter me lé si ada tok)
Meg szer ve zi a mun ka idõ be osz tást
Biz to sít ja az áru for gal ma zá sá hoz szük sé ges pénz esz -

kö zök meg lé tét
Ellen õr zi a gép nap ló kat
El vég zi a zá rás hoz szük sé ges fel ada to kat
Ve ze ti az ok ta tá si nap ló kat
Jegy zõ köny vet ké szít
Be ké ri a part ne rek nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges ada to kat
Ha tó sá gi be val lá sok el ké szí té sé ben köz re mû kö dik
Ke ze li a ve või, be szál lí tói mi nõ sé gi rek la má ci ó kat
Gon dos ko dik a lá to ga tó cso por tok biz ton sá gos fo ga dá -

sá ról és ve ze té sé rõl
Egyez tet a be szál lí tók kal a szál lí tás üte me zé sé rõl
Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal
Kap cso la tot tart a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal
Kon zul tál a társ cé gek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Részt vesz a fo lya ma tos re kul ti vá ci ós mun ká la tok ban
Ellen õr zi a le ra kott hul la dék tö mö rí té sét
Ellen õr zi a napi föld ta ka rás el vég zé sét
Részt vesz a vég sõ re kul ti vá ci ós mun kák ban
A mun kát ki vi te li terv alap ján vé gez te ti
Irá nyít ja a re kul ti vált te rü le tek fenn tar tá si mun ká it
Alap fo kú el sõ se gély nyúj tást, esz köz nél kü li új ra élesz -

tést vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A biz ton sá gos mun ka vég zés és anyag moz ga tás

sza bá lyai
A El sõ se gély nyúj tás alap jai

C Rend kí vü li ese mé nyek, ha vá ri ák meg elõ zé se
D A lo gisz ti ka alap jai
A Gé pek és gép jár mû vek kö ze lé ben vég zett mun ka

sza bá lyai, biz ton sá gi elõ írá sai
C Tûz ese tek meg elõ zé se, tûz ol tás
D Tech no ló gi ai alap mû ve le tek
C Hul la dé kok faj tái, cso por to sí tá suk
C Hul la dé kok elõ ké szí té se
C Hul la dé kár tal mat la ní tá si mó dok
B A vég le ges le ra kás sza bá lyai
C A sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lyai
B Hul la dék gaz dál ko dás és hul la dék ke ze lés alap jai
B Hul la dék ke ze lés gé pei
D Kör nye ze ti ele mek fo gal ma és a szennye zé sek for -

rá sai
B A szennye zés for rá sa (ant ro po gén ha tá sok)
C Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi jel lem zõk
C Kör nye zet vé del mi alap össze füg gé sek
B Min ta vé te li szab vá nyok, elõ írá sok
C Me te o ro ló gi ai mé ré sek (csa pa dék víz mennyi sé gé -

nek mé ré se)
B Mo ni tor ing és tech no ló gi ai vizs gá lat fo gal ma (ta -

laj víz szint ész le lõ ku tak)
B Pi a ci te vé keny sé gek
C Pénz ügyi alap fo gal mak
C Jogi és szak igaz ga tá si alap fo gal mak
C Alap ve tõ kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok
C Alap ve tõ hul la dék gaz dál ko dá si jog sza bá lyok
C Mun ka he lyi bal ese tek, sé rü lé sek jogi következ -

ményei
C Ve szé lyes anya gok kör nye ze ti és egész ség ügyi

 hatásai
C A hul la dé kok egész ség ká ro sí tó ha tá sa, fer tõ zé sek,

mér ge zé sek
C Szál lí tás, ra ko dás kör nye ze ti ha tá sai
C Hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sa és vég le ges le ra ká sa
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se
C Zöld fe lü le tek sze re pe az egész sé ges kör nye zet

 kialakításában

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ha vá ria ter vek raj zos mel lék le tei, re kul ti vá ci ós

ter vek
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) ér tel me zé se

1110 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 5. szám



4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Ker té sze ti esz kö zök hasz ná la ta
4 Mun ka vé del mi esz kö zök, fel sze re lé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Moz gás ko or di ná ció
Stressz tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Át te kin tõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1234–06 Elekt ro ni kai hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó
fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ellen õr zi a gé pek mû kö dé sét és a biz ton sá gi kö ve tel mé -

nye ket
Ellen õr zi az irá nyí tás tech no ló gi ai be ren de zé se ket
Ellen õr zi az egyé ni és a kol lek tív vé dõ esz kö zök meg lé -

tét és ál la po tát
Be tart ja és be tar tat ja a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi

elõ írá so kat
Be tart ja a ha tó sá gi és vál la la ti elõ írá so kat (en ge dé lyek,

tech no ló gia, mo ni tor ing)
Gon dos ko dik a szük sé ges tá ro ló esz kö zök és te rü le tek

ren del ke zés re ál lá sá ról
Gon dos ko dik a ve szély for rá sok fel de rí té sé rõl
Köz re mû kö dik a ve szélyt je len tõ hi bák ki ja ví tá sá ban
Ke ze li a ki ala kult vész hely ze te ket, ha tás kö ré nek meg -

fe le lõ en in téz ke dik
Köz re mû kö dik a ha vá ri ák kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sá ban
Ellen õr zi a be ér ke zõ hul la dé ko kat (be me ne ti regiszt -

rálás)
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet a be ér ke zett hul la dék ból
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Gon dos ko dik a hul la dé kok vá lo ga tá sá ról

Gon dos ko dik a má sod nyers anya gok cso ma go lá sá ról
Be tart ja a tech no ló gi ai, a szab vány és a ve või elõ írá so kat
Ellen õr zi a fel dol go zott hul la dé kok mi nõ sé gét
Biz to sít ja a ra ko dás hoz szük sé ges esz közt és mun ka erõt
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot, ellen õr zi a hul la dék 

cso ma go lá sát
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tá kat vesz vagy ve tet
Fo lya ma to san fi gye li a te le pi áru kész le tet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A biz ton sá gos mun ka vég zés és anyag moz ga tás

sza bá lyai
A El sõ se gély nyúj tás alap jai
C Rend kí vü li ese mé nyek, ha vá ri ák meg elõ zé se
A Gé pek és gép jár mû vek kö ze lé ben vég zett mun ka

sza bá lyai, biz ton sá gi elõ írá sai
C Tûz ese tek meg elõ zé se, tûz ol tás
D Tech no ló gi ai alap mû ve le tek
C Hul la dé kok faj tái, cso por to sí tá suk
C Hul la dé kok elõ ké szí té se
C Hul la dé kár tal mat la ní tá si mó dok
C A sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lyai
B Hul la dék gaz dál ko dás és hul la dék ke ze lés alap jai
B Hul la dék ke ze lés gé pei
D Kör nye ze ti ele mek fo gal ma és a szennye zé sek for -

rá sai
B A szennye zés for rá sa (ant ro po gén ha tá sok)
C Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi jel lem zõk
B Min ta vé te li szab vá nyok, elõ írá sok
C A hul la dé kok egész ség ká ro sí tó ha tá sa, fer tõ zé sek,

mér ge zé sek
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) ér tel me zé se
4 Mennyi ség ér zék
4 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ru gal mas ság
Moz gás ko or di ná ció
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1235–06 Hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ellen õr zi a gé pek mû kö dé sét és a biz ton sá gi kö ve tel mé -

nye ket
In téz ke dik a napi üzem vi telt gát ló hi bák azon na li meg -

szün te té sé rõl
El vé gez te ti a kar ban tar tá si fel ada to kat
Köz re mû kö dik a ve szélyt je len tõ hi bák ki ja ví tá sá ban
Be tart ja a tech no ló gi ai, a szab vány és a ve või elõírá -

sokat
Ellen õr zi a fel dol go zott hul la dé kok mi nõ sé gét
Nem meg fe le lõ ség ese tén in téz ke dik a hul la dé kok új ra -

ke ze lé sé rõl
Ellen õr zi a gép nap ló kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A biz ton sá gos mun ka vég zés és anyag moz ga tás

sza bá lyai
A El sõ se gély nyúj tás alap jai
A Gé pek és gép jár mû vek kö ze lé ben vég zett mun ka

sza bá lyai, biz ton sá gi elõ írá sai
C Tûz ese tek meg elõ zé se, tûz ol tás
D Tech no ló gi ai alap mû ve le tek
C Hul la dé kok faj tái, cso por to sí tá suk
C Hul la dé kok elõ ké szí té se
C A sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lyai
B Hul la dék ke ze lés gé pei
D Kör nye ze ti ele mek fo gal ma és a szennye zé sek for -

rá sai
B A szennye zés for rá sa (ant ro po gén ha tá sok)
C A hul la dé kok egész ség ká ro sí tó ha tá sa, fer tõ zé sek,

mér ge zé sek
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Moz gás ko or di ná ció
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Át te kin tõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1236–06 Hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Biz to sít ja a téli és a nyá ri üze mel te tés fel té te le it
Ellen õr zi az egyé ni és a kol lek tív vé dõ esz kö zök meg lé -

tét és ál la po tát
In téz ke dik a napi üzem vi telt gát ló hi bák azon na li meg -

szün te té sé rõl
Meg szer ve zi sa ját és be osz tot tai mun ká ját
Be tart ja és be tar tat ja a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi

elõ írá so kat
Be tart ja a ha tó sá gi és vál la la ti elõ írá so kat (en ge dé lyek,

tech no ló gia, mo ni tor ing)
Gon dos ko dik a ve szély for rá sok fel de rí té sé rõl
Köz re mû kö dik a ha vá ri ák kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A biz ton sá gos mun ka vég zés és anyag moz ga tás

sza bá lyai
A El sõ se gély nyúj tás alap jai
C Rend kí vü li ese mé nyek, ha vá ri ák meg elõ zé se
A Gé pek és gép jár mû vek kö ze lé ben vég zett mun ka

sza bá lyai, biz ton sá gi elõ írá sai
C Tûz ese tek meg elõ zé se, tûz ol tás
C Hul la dé kok faj tái, cso por to sí tá suk
C A sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lyai
D Kör nye ze ti ele mek fo gal ma és a szennye zé sek for -

rá sai
C Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi jel lem zõk
C Szál lí tás, ra ko dás kör nye ze ti ha tá sai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Moz gás ko or di ná ció
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1237–06 Hul la dék vá lo ga tó és -fel dol go zó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ellen õr zi a be töl tött hul la dék tö mö rí té sét
Ellen õr zi a gé pek mû kö dé sét és a biz ton sá gi kö ve tel mé -

nye ket
Ellen õr zi az egyé ni és a kol lek tív vé dõ esz kö zök meg -

létét és ál la po tát
In téz ke dik a napi üzem vi telt gát ló hi bák azon na li meg -

szün te té sé rõl
El vé gez te ti a kar ban tar tá si fel ada to kat
Meg szer ve zi sa ját és be osz tot tai mun ká ját
Be tart ja és be tar tat ja a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi

elõ írá so kat
Be tart ja a ha tó sá gi és vál la la ti elõ írá so kat (en ge dé lyek,

tech no ló gia, mo ni tor ing)
Gon dos ko dik a szük sé ges tá ro ló esz kö zök és te rü le tek

ren del ke zés re ál lá sá ról
Gon dos ko dik a ve szély for rá sok fel de rí té sé rõl
Köz re mû kö dik a ve szélyt je len tõ hi bák ki ja ví tá sá ban
Ke ze li a ki ala kult vész hely ze te ket, ha tás kö ré nek meg -

fe le lõ en in téz ke dik
Köz re mû kö dik a ha vá ri ák kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sá ban
Ellen õr zi a be ér ke zõ hul la dé ko kat (be me ne ti re giszt rá lás)
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet a be ér ke zett hul la dék ból
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Gon dos ko dik a hul la dé kok vá lo ga tá sá ról
In téz ke dik a te le pen lévõ ve szé lyes hul la dé kok szak sze -

rû gyûj té sé rõl és a be gyûj tõ nek tör té nõ át adás ról
A tá rolt anyag mennyi sé gé nek függ vé nyé ben in téz ke -

dik a fel dol go zás ról (fel dol go zá si sor rend)
Gon dos ko dik a má sod nyers anya gok cso ma go lá sá ról
Be tart ja a tech no ló gi ai, a szab vány és a ve või elõ írá so kat
Ellen õr zi a fel dol go zott hul la dé kok mi nõ sé gét
Egyez tet az át ve võ vel az adott hul la dék át vé te lé rõl
A fel dol go zott mennyi ség függ vé nyé ben in téz ke dik a

szál lí tó esz köz biz to sí tá sá ról
Biz to sít ja a ra ko dás hoz szük sé ges esz közt és mun ka erõt
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot, ellen õr zi a hul la dék 

cso ma go lá sát
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tá kat vesz vagy ve tet
Fo lya ma to san fi gye li a te le pi áru kész le tet
Ellen õr zi a gép nap ló kat
El vég zi a zá rás hoz szük sé ges fel ada to kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A biz ton sá gos mun ka vég zés és anyag moz ga tás

sza bá lyai
A El sõ se gély nyúj tás alap jai

C Rend kí vü li ese mé nyek, ha vá ri ák meg elõ zé se
A Gé pek és gép jár mû vek kö ze lé ben vég zett mun ka

sza bá lyai, biz ton sá gi elõ írá sai
C Tûz ese tek meg elõ zé se, tûz ol tás
C Hul la dé kok faj tái, cso por to sí tá suk
C Hul la dé kok elõ ké szí té se
C Hul la dé kár tal mat la ní tá si mó dok
C A sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lyai
B Hul la dék gaz dál ko dás és hul la dék ke ze lés alap jai
B Hul la dék ke ze lés gé pei
D Kör nye ze ti ele mek fo gal ma és a szennye zé sek for -

rá sai
B A szennye zés for rá sa (ant ro po gén ha tá sok)
C Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi jel lem zõk
B Min ta vé te li szab vá nyok, elõ írá sok
C A hul la dé kok egész ség ká ro sí tó ha tá sa, fer tõ zé sek,

mér ge zé sek
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Mun ka vé del mi je lö lé sek (bal eset-, tûz-, kör nye -

zet-, érin tés-, egész ség vé del mi) ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi esz kö zök, hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Moz gás ko or di ná ció
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Át te kin tõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1238–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Elekt ro ni kai
hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zók ré szé re a
Hul la dék te lep-ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ellen õr zi a szük sé ges lét szám meg lé tét
El len õzi a dol go zók mun ka vég zés re al kal mas ál la po tát

(szon dáz ta tás, egész sé gi ál la pot)
In téz ke dik a lét szám át cso por to sí tá sá ról a napi mun ka -

vég zés függ vé nyé ben
Ellen õr zi a be töl tött hul la dék tö mö rí té sét
Biz to sít ja a téli és a nyá ri üze mel te tés fel té te le it
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Ellen õr zi a be ren de zé sek üze mel te té sé hez szük sé ges

en ge dé lyek meg lé tét, ér vé nyes sé gét
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In téz ke dik a napi üzem vi telt gát ló hi bák azon na li meg -
szün te té sé rõl

El vé gez te ti a kar ban tar tá si fel ada to kat
Meg szer ve zi sa ját és be osz tot tai mun ká ját
In téz ke dik a min ta la bo ra tó ri um ba jut ta tá sá ról
A hul la dék ana lí zis ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a hul la -

dék át vé te lé rõl
Dönt a hul la dék be so ro lá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja az át vé te li ok má nyo kat (mér -

leg jegy, szál lí tó le vél, át vé te li jegy, szám la)
In téz ke dik a te le pen lévõ ve szé lyes hul la dé kok szak -

szerû gyûj té sé rõl és a be gyûj tõ nek tör té nõ át adás ról
A tá rolt anyag mennyi sé gé nek függ vé nyé ben intéz -

kedik a fel dol go zás ról (fel dol go zá si sor rend)
In téz ke dik, hogy a fel dol go zott hul la dé kok ér té ke sí tés -

re vagy tá ro lás ra ke rül je nek
Nem meg fe le lõ ség ese tén in téz ke dik a hul la dé kok új ra -

ke ze lé sé rõl
Egyez tet az át ve võ vel az adott hul la dék át vé te lé rõl
A fel dol go zott mennyi ség függ vé nyé ben in téz ke dik a

szál lí tó esz köz biz to sí tá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok má -

nyo kat (szál lí tó le vél, SZ-jegy, K-jegy)
Az eset le ges át ve või rek la má ci ó kat meg fe le lõ en ke ze li
El vé gez te ti a tech no ló gi ai uta sí tás ban elõ írt ellen õr zõ

mé ré se ket
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér
Gon dos ko dik a csur ga lék víz és a csa pa dék víz mennyi -

sé gé nek mé ré sé rõl
El vé gez te ti a csur ga lék víz mi nõ sé gi ana lí zi sét
A mé ré sek ered mé nye it rög zí ti (vizs gá la ti napló)
Gon dos ko dik a vizs gá la ti napló meg kül dé sé rõl az il le -

té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re
Rend kí vü li ellen õr zõ mé ré se ket vé gez tet
El ké szí ti, el ké szít te ti a napi je len té se ket (lét szám, áru,

pénz, ter me lé si ada tok)
Meg szer ve zi a mun ka idõ be osz tást
Biz to sít ja az áru for gal ma zá sá hoz szük sé ges pénz esz -

kö zök meg lé tét
Ellen õr zi a gép nap ló kat
El vég zi a zá rás hoz szük sé ges fel ada to kat
Ve ze ti az ok ta tá si nap ló kat
Jegy zõ köny vet ké szít
Be ké ri a part ne rek nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges ada to kat
Ha tó sá gi be val lá sok el ké szí té sé ben köz re mû kö dik
Ke ze li a ve või, be szál lí tói mi nõ sé gi rek la má ci ó kat
Gon dos ko dik a lá to ga tó cso por tok biz ton sá gos fo ga dá -

sá ról és ve ze té sé rõl
Egyez tet a be szál lí tók kal a szál lí tás üte me zé sé rõl
Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal
Kap cso la tot tart a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal
Kon zul tál a társ cé gek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Részt vesz a fo lya ma tos re kul ti vá ci ós mun ká la tok ban
Ellen õr zi a le ra kott hul la dék tö mö rí té sét
Ellen õr zi a napi föld ta ka rás el vég zé sét

Részt vesz a vég sõ re kul ti vá ci ós mun kák ban
A mun kát ki vi te li terv alap ján vé gez te ti
Irá nyít ja a re kul ti vált te rü le tek fenn tar tá si mun ká it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A lo gisz ti ka alap jai
B A vég le ges le ra kás sza bá lyai
C Kör nye zet vé del mi alap össze füg gé sek
C Me te o ro ló gi ai mé ré sek (csa pa dék víz mennyi sé gé -

nek mé ré se)
B Mo ni tor ing és tech no ló gi ai vizs gá lat fo gal ma

( talajvízszint ész le lõ ku tak)
B Pi a ci te vé keny sé gek
C Pénz ügyi alap fo gal mak
C Jogi és szak igaz ga tá si alap fo gal mak
C Alap ve tõ kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok
C Alap ve tõ hul la dék gaz dál ko dá si jog sza bá lyok
C Mun ka he lyi bal ese tek, sé rü lé sek jogi következ -

ményei
C Ve szé lyes anya gok kör nye ze ti és egész ség ügyi

 hatásai
C Szál lí tás, ra ko dás kör nye ze ti ha tá sai
C Hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sa és vég le ges le ra ká sa
C Zöld fe lü le tek sze re pe az egész sé ges kör nye zet ki -

ala kí tá sá ban

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Kéz írás
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ha vá ria ter vek raj zos mel lék le tei, re kul ti vá ci ós

ter vek
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Ker té sze ti esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Át te kin tõ ké pes ség
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1239–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hul la dék fel -
dol go zó gép-ke ze lõk ré szé re a Hul la dék te -
lep-ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ellen õr zi a szük sé ges lét szám meg lé tét
El len õzi a dol go zók mun ka vég zés re al kal mas ál la po tát

(szon dáz ta tás, egész sé gi ál la pot)
In téz ke dik a lét szám át cso por to sí tá sá ról a napi mun ka -

vég zés függ vé nyé ben
Ellen õr zi a be töl tött hul la dék tö mö rí té sét
Ellen õr zi az irá nyí tás tech no ló gi ai be ren de zé se ket
Biz to sít ja a téli és a nyá ri üze mel te tés fel té te le it
Ellen õr zi az egyé ni és a kol lek tív vé dõ esz kö zök meg -

létét és ál la po tát
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Ellen õr zi a be ren de zé sek üze mel te té sé hez szük sé ges

en ge dé lyek meg lé tét, ér vé nyes sé gét
Meg szer ve zi sa ját és be osz tot tai mun ká ját
Be tart ja és be tar tat ja a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi

elõ írá so kat
Be tart ja a ha tó sá gi és vál la la ti elõ írá so kat (en ge dé lyek,

tech no ló gia, mo ni tor ing)
Gon dos ko dik a szük sé ges tá ro ló esz kö zök és te rü le tek

ren del ke zés re ál lá sá ról
Gon dos ko dik a ve szély for rá sok fel de rí té sé rõl
Ke ze li a ki ala kult vész hely ze te ket, ha tás kö ré nek meg -

fe le lõ en in téz ke dik
Köz re mû kö dik a ha vá ri ák kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sá ban
Ellen õr zi a be ér ke zõ hul la dé ko kat (be me ne ti re giszt rá lás)
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet a be ér ke zett hul la dék ból
In téz ke dik a min ta la bo ra tó ri um ba jut ta tá sá ról
A hul la dék ana lí zis ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a hul la -

dék át vé te lé rõl
Dönt a hul la dék be so ro lá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja az át vé te li ok má nyo kat (mér -

leg jegy, szál lí tó le vél, át vé te li jegy, szám la)
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Gon dos ko dik a hul la dé kok vá lo ga tá sá ról
In téz ke dik a te le pen lévõ ve szé lyes hul la dé kok szak -

szerû gyûj té sé rõl és a be gyûj tõ nek tör té nõ át adás ról
A tá rolt anyag mennyi sé gé nek függ vé nyé ben in téz ke -

dik a fel dol go zás ról (fel dol go zá si sor rend)
In téz ke dik, hogy a fel dol go zott hul la dé kok értékesí -

tésre vagy tá ro lás ra ke rül je nek
Gon dos ko dik a má sod nyers anya gok cso ma go lá sá ról
Egyez tet az át ve võ vel az adott hul la dék át vé te lé rõl
A fel dol go zott mennyi ség függ vé nyé ben in téz ke dik a

szál lí tó esz köz biz to sí tá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok má -

nyo kat (szál lí tó le vél, SZ-jegy, K-jegy)

Biz to sít ja a ra ko dás hoz szük sé ges esz közt és mun ka erõt
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot, ellen õr zi a hul la dék 

cso ma go lá sát
Az eset le ges át ve või rek la má ci ó kat meg fe le lõ en ke ze li
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tá kat vesz vagy ve tet
El vé gez te ti a tech no ló gi ai uta sí tás ban elõ írt ellen õr zõ

mé ré se ket
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér
Gon dos ko dik a csur ga lék víz és a csa pa dék víz mennyi -

sé gé nek mé ré sé rõl
El vé gez te ti a csur ga lék víz mi nõ sé gi ana lí zi sét
A mé ré sek ered mé nye it rög zí ti (vizs gá la ti napló)
Gon dos ko dik a vizs gá la ti napló meg kül dé sé rõl az il le -

té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re
Rend kí vü li ellen õr zõ mé ré se ket vé gez tet
Fo lya ma to san fi gye li a te le pi áru kész le tet
El ké szí ti, el ké szít te ti a napi je len té se ket (lét szám, áru,

pénz, ter me lé si ada tok)
Meg szer ve zi a mun ka idõ be osz tást
Biz to sít ja az áru for gal ma zá sá hoz szük sé ges pénz esz -

kö zök meg lé tét
El vég zi a zá rás hoz szük sé ges fel ada to kat
Ve ze ti az ok ta tá si nap ló kat
Jegy zõ köny vet ké szít
Be ké ri a part ne rek nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges ada to kat
Ha tó sá gi be val lá sok el ké szí té sé ben köz re mû kö dik
Ke ze li a ve või, be szál lí tói mi nõ sé gi rek la má ci ó kat
Gon dos ko dik a lá to ga tó cso por tok biz ton sá gos fo ga dá -

sá ról és ve ze té sé rõl
Egyez tet a be szál lí tók kal a szál lí tás üte me zé sé rõl
Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal
Kap cso la tot tart a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal
Kon zul tál a társ cé gek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Részt vesz a fo lya ma tos re kul ti vá ci ós mun ká la tok ban
Ellen õr zi a le ra kott hul la dék tö mö rí té sét
Ellen õr zi a napi föld ta ka rás el vég zé sét
Részt vesz a vég sõ re kul ti vá ci ós mun kák ban
A mun kát ki vi te li terv alap ján vé gez te ti
Irá nyít ja a re kul ti vált te rü le tek fenn tar tá si mun ká it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Rend kí vü li ese mé nyek, ha vá ri ák meg elõ zé se
D A lo gisz ti ka alap jai
C Hul la dé kár tal mat la ní tá si mó dok
B A vég le ges le ra kás sza bá lyai
B Hul la dék gaz dál ko dás és hul la dék ke ze lés alap jai
C Ve szé lyes hul la dé kok, ve szé lyes sé gi jel lem zõk
C Kör nye zet vé del mi alap össze füg gé sek
B Min ta vé te li szab vá nyok, elõ írá sok
C Me te o ro ló gi ai mé ré sek (csa pa dék víz mennyi sé gé -

nek mé ré se)
B Mo ni tor ing és tech no ló gi ai vizs gá lat fo gal ma (ta -

laj víz szint ész le lõ ku tak)
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B Pi a ci te vé keny sé gek
C Pénz ügyi alap fo gal mak
C Jogi és szak igaz ga tá si alap fo gal mak
C Alap ve tõ kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok
C Alap ve tõ hul la dék gaz dál ko dá si jog sza bá lyok
C Mun ka he lyi bal ese tek, sé rü lé sek jogi következ -

ményei
C Ve szé lyes anya gok kör nye ze ti és egész ség ügyi

 hatásai
C Szál lí tás, ra ko dás kör nye ze ti ha tá sai
C Hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sa és vég le ges le ra ká sa
C Zöld fe lü le tek sze re pe az egész sé ges kör nye zet

 kialakításában

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ha vá ria ter vek raj zos mel lék le tei, re kul ti vá ci ós

ter vek
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Ker té sze ti esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1240–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hul la dék -
gyûj tõ és -szál lí tók ré szé re a Hul la dék te lep-
ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ellen õr zi a szük sé ges lét szám meg lé tét
El len õzi a dol go zók mun ka vég zés re al kal mas ál la po tát

(szon dáz ta tás, egész sé gi ál la pot)
In téz ke dik a lét szám át cso por to sí tá sá ról a napi mun ka -

vég zés függ vé nyé ben

Ellen õr zi a be töl tött hul la dék tö mö rí té sét
Ellen õr zi a gé pek mû kö dé sét és a biz ton sá gi kö ve tel mé -

nye ket
Ellen õr zi az irá nyí tás tech no ló gi ai be ren de zé se ket
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Ellen õr zi a be ren de zé sek üze mel te té sé hez szük sé ges

en ge dé lyek meg lé tét, ér vé nyes sé gét
El vé gez te ti a kar ban tar tá si fel ada to kat
Gon dos ko dik a szük sé ges tá ro ló esz kö zök és te rü le tek

ren del ke zés re ál lá sá ról
Köz re mû kö dik a ve szélyt je len tõ hi bák ki ja ví tá sá ban
Ke ze li a ki ala kult vész hely ze te ket, ha tás kö ré nek meg -

fe le lõ en in téz ke dik
Ellen õr zi a be ér ke zõ hul la dé ko kat (be me ne ti re giszt rá lás)
Szem re vé te le zi a be ér ke zõ hul la dé kot
Min tát vesz vagy ve tet a be ér ke zett hul la dék ból
In téz ke dik a min ta la bo ra tó ri um ba jut ta tá sá ról
A hul la dék ana lí zis ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a hul la -

dék át vé te lé rõl
Dönt a hul la dék be so ro lá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja az át vé te li ok má nyo kat (mér -

leg jegy, szál lí tó le vél, át vé te li jegy, szám la)
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Gon dos ko dik a hul la dé kok vá lo ga tá sá ról
In téz ke dik a te le pen lévõ ve szé lyes hul la dé kok szak -

szerû gyûj té sé rõl és a be gyûj tõ nek tör té nõ át adás ról
A tá rolt anyag mennyi sé gé nek függ vé nyé ben intéz -

kedik a fel dol go zás ról (fel dol go zá si sor rend)
In téz ke dik, hogy a fel dol go zott hul la dé kok értékesí -

tésre vagy tá ro lás ra ke rül je nek
Gon dos ko dik a má sod nyers anya gok cso ma go lá sá ról
Be tart ja a tech no ló gi ai, a szab vány és a ve või elõ írá so kat
Ellen õr zi a fel dol go zott hul la dé kok mi nõ sé gét
Nem meg fe le lõ ség ese tén in téz ke dik a hul la dé kok új ra -

ke ze lé sé rõl
Egyez tet az át ve võ vel az adott hul la dék át vé te lé rõl
A fel dol go zott mennyi ség függ vé nyé ben in téz ke dik

a szál lí tó esz köz biz to sí tá sá ról
Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok má -

nyo kat (szál lí tó le vél, SZ-jegy, K-jegy)
Biz to sít ja a ra ko dás hoz szük sé ges esz közt és mun ka erõt
Meg szer ve zi a ra ko dá si fo lya ma tot, ellen õr zi a hul la dék 

cso ma go lá sát
Az eset le ges át ve või rek la má ci ó kat meg fe le lõ en ke ze li
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tá kat vesz vagy ve tet
El vé gez te ti a tech no ló gi ai uta sí tás ban elõ írt ellen õr zõ

mé ré se ket
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér
Gon dos ko dik a csur ga lék víz és a csa pa dék víz mennyi -

sé gé nek mé ré sé rõl
El vé gez te ti a csur ga lék víz mi nõ sé gi ana lí zi sét
A mé ré sek ered mé nye it rög zí ti (vizs gá la ti napló)
Gon dos ko dik a vizs gá la ti napló meg kül dé sé rõl az il le -

té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re
Rend kí vü li ellen õr zõ mé ré se ket vé gez tet
Fo lya ma to san fi gye li a te le pi áru kész le tet
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El ké szí ti, el ké szít te ti a napi je len té se ket (lét szám, áru,
pénz, ter me lé si ada tok)

Meg szer ve zi a mun ka idõ be osz tást
Biz to sít ja az áru for gal ma zá sá hoz szük sé ges pénz esz -

kö zök meg lé tét
Ellen õr zi a gép nap ló kat
El vég zi a zá rás hoz szük sé ges fel ada to kat
Ve ze ti az ok ta tá si nap ló kat
Jegy zõ köny vet ké szít
Be ké ri a part ne rek nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges ada to kat
Ha tó sá gi be val lá sok el ké szí té sé ben köz re mû kö dik
Ke ze li a ve või, be szál lí tói mi nõ sé gi rek la má ci ó kat
Gon dos ko dik a lá to ga tó cso por tok biz ton sá gos fo ga dá -

sá ról és ve ze té sé rõl
Egyez tet a be szál lí tók kal a szál lí tás üte me zé sé rõl
Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal
Kap cso la tot tart a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal
Kon zul tál a társ cé gek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Részt vesz a fo lya ma tos re kul ti vá ci ós mun ká la tok ban
Ellen õr zi a le ra kott hul la dék tö mö rí té sét
Ellen õr zi a napi föld ta ka rás el vég zé sét
Részt vesz a vég sõ re kul ti vá ci ós mun kák ban
A mun kát ki vi te li terv alap ján vé gez te ti
Irá nyít ja a re kul ti vált te rü le tek fenn tar tá si mun ká it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A lo gisz ti ka alap jai
D Tech no ló gi ai alap mû ve le tek
C Hul la dé kok elõ ké szí té se
C Hul la dé kár tal mat la ní tá si mó dok
B A vég le ges le ra kás sza bá lyai
B Hul la dék gaz dál ko dás és hul la dék ke ze lés alap jai
B Hul la dék ke ze lés gé pei
B A szennye zés for rá sa (ant ro po gén ha tá sok)
C Kör nye zet vé del mi alap össze füg gé sek
B Min ta vé te li szab vá nyok, elõ írá sok
C Me te o ro ló gi ai mé ré sek (csa pa dék víz mennyi sé gé -

nek mé ré se)
B Mo ni tor ing és tech no ló gi ai vizs gá lat fo gal ma

( talajvízszint ész le lõ ku tak)
B Pi a ci te vé keny sé gek
C Pénz ügyi alap fo gal mak
C Jogi és szak igaz ga tá si alap fo gal mak
C Alap ve tõ kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok
C Alap ve tõ hul la dék gaz dál ko dá si jog sza bá lyok
C Mun ka he lyi bal ese tek, sé rü lé sek jogi következ -

ményei
C Ve szé lyes anya gok kör nye ze ti és egész ség ügyi

 hatásai
C A hul la dé kok egész ség ká ro sí tó ha tá sa, fer tõ zé sek,

mér ge zé sek
C Hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sa és vég le ges le ra ká sa

C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se
C Zöld fe lü le tek sze re pe az egész sé ges kör nye zet

 kialakításában

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ha vá ria ter vek raj zos mel lék le tei, re kul ti vá ci ós

ter vek
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Ker té sze ti esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1241–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hulladék -
válogató és -fel dol go zók ré szé re a Hul la dék -
te lep-ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ellen õr zi a szük sé ges lét szám meg lé tét
El len õzi a dol go zók mun ka vég zés re al kal mas ál la po tát

(szon dáz ta tás, egész sé gi ál la pot)
In téz ke dik a lét szám át cso por to sí tá sá ról a napi mun ka -

vég zés függ vé nyé ben
Ellen õr zi az irá nyí tás tech no ló gi ai be ren de zé se ket
Biz to sít ja a téli és a nyá ri üze mel te tés fel té te le it
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Ellen õr zi a be ren de zé sek üze mel te té sé hez szük sé ges

en ge dé lyek meg lé tét, ér vé nyes sé gét
In téz ke dik a min ta la bo ra tó ri um ba jut ta tá sá ról
A hul la dék ana lí zis ered mé nyé tõl füg gõ en dönt a hul la -

dék át vé te lé rõl
Dönt a hul la dék be so ro lá sá ról
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Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja az át vé te li ok má nyo kat (mér -
leg jegy, szál lí tó le vél, át vé te li jegy, szám la)

In téz ke dik, hogy a fel dol go zott hul la dé kok értékesí -
tésre vagy tá ro lás ra ke rül je nek

Nem meg fe le lõ ség ese tén in téz ke dik a hul la dé kok új ra -
ke ze lé sé rõl

Ki ál lít ja vagy ki ál lít tat ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok má -
nyo kat (szál lí tó le vél, SZ-jegy, K-jegy)

Az eset le ges át ve või rek la má ci ó kat meg fe le lõ en ke ze li
El vé gez te ti a tech no ló gi ai uta sí tás ban elõ írt ellen õr zõ

mé ré se ket
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér
Gon dos ko dik a csur ga lék víz és a csa pa dék víz mennyi -

sé gé nek mé ré sé rõl
El vé gez te ti a csur ga lék víz mi nõ sé gi ana lí zi sét
A mé ré sek ered mé nye it rög zí ti (vizs gá la ti napló)
Gon dos ko dik a vizs gá la ti napló meg kül dé sé rõl az il le -

té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re
Rend kí vü li ellen õr zõ mé ré se ket vé gez tet
El ké szí ti, el ké szít te ti a napi je len té se ket (lét szám, áru,

pénz, ter me lé si ada tok)
Meg szer ve zi a mun ka idõ be osz tást
Biz to sít ja az áru for gal ma zá sá hoz szük sé ges pénz esz -

kö zök meg lé tét
Ve ze ti az ok ta tá si nap ló kat
Jegy zõ köny vet ké szít
Be ké ri a part ne rek nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges ada to kat
Ha tó sá gi be val lá sok el ké szí té sé ben köz re mû kö dik
Ke ze li a ve või, be szál lí tói mi nõ sé gi rek la má ci ó kat
Gon dos ko dik a lá to ga tó cso por tok biz ton sá gos fo ga dá -

sá ról és ve ze té sé rõl
Egyez tet a be szál lí tók kal a szál lí tás üte me zé sé rõl
Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal
Kap cso la tot tart a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal
Kon zul tál a társ cé gek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Részt vesz a fo lya ma tos re kul ti vá ci ós mun ká la tok ban
Ellen õr zi a le ra kott hul la dék tö mö rí té sét
Ellen õr zi a napi föld ta ka rás el vég zé sét
Részt vesz a vég sõ re kul ti vá ci ós mun kák ban
A mun kát ki vi te li terv alap ján vé gez te ti
Irá nyít ja a re kul ti vált te rü le tek fenn tar tá si mun ká it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A lo gisz ti ka alap jai
D Tech no ló gi ai alap mû ve le tek
B A vég le ges le ra kás sza bá lyai
C Kör nye zet vé del mi alap össze füg gé sek
C Me te o ro ló gi ai mé ré sek (csa pa dék víz mennyi sé gé -

nek mé ré se)
B Mo ni tor ing és tech no ló gi ai vizs gá lat fo gal ma

( talajvízszint ész le lõ ku tak)
B Pi a ci te vé keny sé gek
C Pénz ügyi alap fo gal mak

C Jogi és szak igaz ga tá si alap fo gal mak
C Alap ve tõ kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok
C Alap ve tõ hul la dék gaz dál ko dá si jog sza bá lyok
C Mun ka he lyi bal ese tek, sé rü lé sek jogi kö vet kez mé -

nyei
C Ve szé lyes anya gok kör nye ze ti és egész ség ügyi

 hatásai
C Szál lí tás, ra ko dás kör nye ze ti ha tá sai
C Hul la dé kok át me ne ti tá ro lá sa és vég le ges le ra ká sa
C Zöld fe lü le tek sze re pe az egész sé ges kör nye zet

 kialakításában

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ha vá ria ter vek raj zos mel lék le tei, re kul ti vá ci ós

ter vek
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Ker té sze ti esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te lep-ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1233–06 Hulladéktelep-kezelõ feladatok

A 33 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Elekt ro ni kai hul la dék vá lo ga tó- 
fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1234–06 Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó 
feladatok

A 33 853 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1235–06 Hulladékfeldolgozógép-kezelõ feladatok
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A 33 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1236-06 Hulladékgyûjtõ és -szállító feladatok

A 33 853 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Hul la dék vá lo ga tó és
-fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1237-06 Hulladékválogató és -feldolgozó feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1233–06 Hul la dék te lep-ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

A hul la dék ke ze lés tech no ló gi ai lé pé se i nek (gyûj tés,
szál lí tás, elõ ke ze lés, le ra kás) gya kor la ti be mu ta tá sa a
mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val és a kap cso ló dó
 dokumentálás el vég zé sé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 90 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Hul la dé kok cso por to sí tá sa, gyûj té si, be gyûj té si mód jai,
hul la dék hasz no sí tás le he tõ sé gei

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Hul la dék le ra kók üze mel te té se, mo ni to ring rend sze re,
re kul ti vá ci ó ja és utó gon do zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 50%

2. fel adat: 25%

3. fel adat: 25%

2. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -
ja és meg ne ve zé se:

1234–06 Elekt ro ni kai hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó
fel ada tok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Elekt ro ni kai hul la dé kok kör nye ze ti ha tá sai, elekt ro ni -
kai ve szé lyes hul la dé kok és ve szé lyes sé gi jel lem zõi. Az
elekt ro ni kai hul la dé kok hasz no sí tá sa és ár tal mat la ní tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Elekt ro ni kai hul la dé kok elõ ke ze lé si fel ada tai a mun ka -
vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 90 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 40%

2. fel adat: 60%

3. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1235–06 Hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek üze mel te té se. A kar -
ban tar tás sal kap cso la tos fel ada tok nak és az üze mel te tés
ve szé lyes sé gi jel lem zõ i nek be mu ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 90 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Hul la dé kok kör nye zet- és egész ség ká ro sí tó ha tá sai.
A hul la dék ke ze lés és ár tal mat la ní tás kör nye zet vé del mi,
mun ka vé del mi elõ írá sa i nak is mer te té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 60%

2. fel adat: 40%

4. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1236–06 Hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Szi lárd és fo lyé kony hul la dé kok gyûj té sé re és szál lí tá -
sá ra szol gá ló esz kö zök hasz ná la ta, és a gé pek üze mel te té -
se a mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 90 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Te le pü lé si szi lárd hul la dé kok gyûj té se, szál lí tá sa, a hul -
la dék hasz no sí tá sa és le ra kás sal tör té nõ ár tal mat la ní tá sa.
A te le pü lé si szi lárd hul la dé kok kör nye zet ká ro sí tó ha tá sai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)
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A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si fo lyé kony hul la dé kok gyûj té se, szál lí tá sa, és 

a hul la dék el he lye zé si le he tõ sé gei. A te le pü lé si fo lyé kony
hul la dé kok kör nye zet ká ro sí tó ha tá sai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1237–06 Hul la dék vá lo ga tó és -fel dol go zó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok sze lek tív gyûj té se, vá lo ga tá sa és a hul la dé -

kok elõ ke ze lé se a mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok cso por to sí tá sa, jel lem zõi és a hul la dé kok

 fizikai ke ze lé si el já rá sai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1238–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Elekt ro ni kai

hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zók ré szé re a
Hul la dék te lep-ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A te le pü lé si hul la dék ke ze lés tech no ló gi ai lé pé se i nek

(gyûj tés, szál lí tás, elõ ke ze lés, le ra kás) gya kor la ti be mu ta -
tá sa a mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val és a kapcso -
lódó do ku men tá lás el vég zé sé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si hul la dé kok cso por to sí tá sa, gyûj té si, be gyûj -

té si mód jai, hul la dék hasz no sí tás le he tõ sé gei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hul la dék le ra kók üze mel te té se, mo ni to ring rend sze re,

re kul ti vá ci ó ja és utó gon do zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1239–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hul la dék fel -

dol go zó gép-ke ze lõk ré szé re a Hul la dék te -
lep-ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A hul la dék ke ze lés tech no ló gi ai lé pé se i nek (gyûj tés,

szál lí tás, elõ ke ze lés, le ra kás) gya kor la ti be mu ta tá sa a
mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val és a kap cso ló dó
 dokumentálás el vég zé sé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok vég le ges le ra ká sá nak tech no ló gi ái. A re -

kul ti vá lás és utó gon do zás mun ká la tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok cso por to sí tá sa, gyûj té si, be gyûj té si mód jai,

hul la dék hasz no sí tás és ár tal mat la ní tás le he tõ sé gei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1240–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hul la dék -

gyûj tõ és -szál lí tók ré szé re a Hul la dék te lep-
ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A hul la dék elõ ke ze lé si és le ra ká si tech no ló gi ák gya kor -

la ti be mu ta tá sa a mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val és
a kap cso ló dó do ku men tá lás el vég zé sé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok cso por to sí tá sa, kör nye zet ká ro sí tó ha tá sa, a

hul la dék hasz no sí tás le he tõ sé gei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hul la dék le ra kók üze mel te té se, mo ni to ring rend sze re,

re kul ti vá ci ó ja és utó gon do zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
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Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1241–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hul la dék vá -

lo ga tó és -fel dol go zók ré szé re a Hulladék -
telep-kezelõ szak ké pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A hul la dék ke ze lés tech no ló gi ai lé pé se i nek (gyûj tés,

szál lí tás, elõ ke ze lés, le ra kás) gya kor la ti be mu ta tá sa a
mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sá val és a kap cso ló dó
 dokumentálás el vég zé sé vel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok cso por to sí tá sa, gyûj té si, be gyûj té si mód jai,

hul la dék hasz no sí tás le he tõ sé gei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hul la dék le ra kók üze mel te té se, mo ni to ring rend sze re,

re kul ti vá ci ó ja és utó gon do zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te -
lep-ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Elekt ro ni kai

hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké -
pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szé ben

2. vizs ga rész: 100

A 33 853 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Hul la dék fel -
dol go zó gép-ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

3. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Hul la dék -

gyûj tõ és -szál lí tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

4. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Hulladék -

válogató és -fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

5. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te -

lep-ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó a 33 853 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Elekt -
ro ni kai hul la dék vá lo ga tó, -fel dol go zó meg ne ve zé sû rész -
szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te -

lep-ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó a 33 853 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Hul la -
dék fel dol go zó gép-ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te -

lep-ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó a 33 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Hul la -
dék gyûj tõ és -szál lí tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel
ren del ke zik

8. vizs ga rész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hul la dék te -

lep-ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó a 33 853 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Hul la -
dék vá lo ga tó és -fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zik

9. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –
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VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek  minimuma

Hulladék telep-
ke ze lõ

Elekt ro ni kai
hul la dék-
vá lo ga tó,

-fel dol go zó

Hulla dék-
feldol gozó -
gépkezelõ

Hulladék gyûjtõ
és -szál lí tó

Hul la dék-
vá lo ga tó

és -fel dol go zó

Anyagmozgató gépek X X X X X

Feldolgozó gépek, eszközök X X X X

Szállító eszközök (gépkocsik, konténerszállítók) X X X X X

Tároló eszközök X X X X X

Kéziszerszámok X X X X X

Egyéni védõeszközök X X X X X

Számítógép, nyomtató, scanner X X X X X

Kommunikációs eszközök (telefon, internet) X X X X X

Biztonsági berendezések (pl. térfigyelõ) X X X X

Mérleg X X X X

Válogató eszközök (szállító szalagok, válogatómû) X X X

Mérõeszközök (kézi mágnes, átfolyásmérõ, tolómérõ,
mérõszalag), laboreszközök

X X X

Tûzoltó berendezések X X X X X

Irodaeszközök X

Regranuláló gép X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben – kü lö nö -
sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná, vagy meg kér dõ -
je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt, a fo gya té kos ság
 típusának meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le mé nyé nek is me re té ben.

A szak mai te vé keny ség el lá tá sa so rán az anyag moz ga tó gé pek, a tö mö rí tõ gé pek, az ap rí tó gé pek, va la mint a szál lí tó -
jár mû ve ken lévõ eme lõ gé pek ke ze lé sé nel fel té te le a hul la dék fel dol go zó gép-ke ze lõ és a hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó rész -
szak ké pe sí té sek ese tén: a gé pek ke ze lé sé re kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ér vé nyes gép ke ze lõi jo go sít vány.

1122 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 5. szám

6.

(269.)

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 850 01

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Kör nye zet vé del mi
tech ni kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:
3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 01

Meg ne ve zés: Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 02

Meg ne ve zés: Hul la dék gaz dál ko dó

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 03

Meg ne ve zés: Kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ je

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 04

Meg ne ve zés: Kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kus

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 05

Meg ne ve zés: Nuk le á ris ener ge ti kus

Azo no sí tó szám: 54 850 01 0010 54 06

Meg ne ve zés: Víz gaz dál ko dó

3.3.  Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3126



5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Környezetvédelmi technikus 2 2000

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Hul la dék gaz dál ko dó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Kör nye zet vé del mi be ren de zés
üze mel te tõ je

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Kör nye zet vé del mi méréstech -
nikus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Nuk le á ris ener ge ti kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Víz gaz dál ko dó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
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5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3126 Környezetvédelmi technikus

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Al kal maz za a szak mai elõ írá so kat
Nyil ván tar tást ve zet 
Adat szol gál ta tást vé gez
Részt vesz ter vek ké szí té sé ben
Mé ré se ket vé gez, ér té kel
Részt vesz EMAS-rend szer és KIR-rend szer ki ala kí tá -

sá ban, mû köd te té sé ben
Fenn tar tá si ke ze lé si fel ada tot lát el
El len õr zést tart
Ok ta tá son, kép zé sen vesz részt
Kap cso la tot tart
Anyag- és esz köz gaz dál ko dást vé gez
Ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dik
Pá lyá za ti mun kák ban vesz részt
Ener ge ti kai tech no ló gi ák üze mel te té sé ben részt vesz
Ener ge ti kai be ren de zé sek mû köd te té sé ben részt vesz
Ellen õr zi a kör nye zet vé del mi be ren de zé se ket, ki bo csá -

tá so kat
Ener ge ti kai és kör nye zet vé del mi szá mí tá so kat vé gez
Ener ge ti kai és kör nye zet vé del mi mé ré se ket vé gez és

 értékel
Hul la dé kok jel lem zõ it meg ha tá roz za
Hul la dék ke ze lés be ren de zé se it mû köd te ti, irá nyít ja
Üze mel te té si mun ká kat vé gez, irá nyít
Kár el há rí tá si mun kák ban részt vesz
Hul la dék gaz dál ko dá si do ku men tá ci ót ve zet
Ta laj tisz tí tást vé gez, irá nyít
Az üze mi szenny víz ke ze lés be ren de zé se it mû köd te ti,

ellen õr zi
Le ve gõ tisz ta ság-vé del mi be ren de zé se ket mû köd tet,

 ellenõriz
Ter me lé si hul la dé kok ke ze lé sét vég zi, irá nyít ja
Se géd be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Át ve szi a vizs gá lan dó min tá kat
Elõ ké szí ti a mé rést, a vizs gá la tot
El vég zi a min ták vizs gá la tát
Hely szí ni mé ré se ket, vizs gá la to kat vé gez
Ér té ke li a mé ré si ada to kat

Be fe je zõ mun ká kat vé gez
Nuk le á ris tech no ló gi ák üze mel te té sé ben részt vesz
Nuk le á ris be ren de zé sek mû köd te té sé ben részt vesz
Ellen õr zi a kör nye zet vé del mi be ren de zé se ket, a kör -

nye ze ti ele mek ra dio ak tív ter he lé sét
Ál la pot ér té ke lé se ket ké szít
Víz gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek lé te sí té sé ben köz re mû -

kö dik
Víz gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek üze mel te té sé ben köz re -

mû kö dik
Köz re mû kö dik víz hasz no sí tá si fel ada tok el lá tá sá ban
Ipar i víz gaz dál ko dá si fel ada to kat vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi
technikus

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Zaj mé rést vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
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Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le -

tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írá sai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írá sai
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írá sai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je

B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Víz raj zi mé ré sek
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írá sai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írá sai
C Te le pü lés-egész ség ügy
C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
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4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Gé pek üze mel te té se
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Nyil ván tart ja a rend szer pa ra mé te re ket
Nyil ván tart ja a ve szé lyes anya go kat
Részt vesz kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la ti és kör nye -

zet vé del mi fe lül vizs gá la ti el já rá sok hoz szük sé ges adat -
szol gál ta tás ban

Vál lal ko zói aján la tok el bí rá lá sá ban részt vesz
Fi gye lem mel kí sé ri az el ér he tõ leg jobb tech no ló gia

(BAT) elõ írá sa it
Be szer zi és nyil ván tart ja a biz ton sá gi adat la po kat
Részt vesz az emisszi ós min ta vé te lek ben, mé ré sek ben
Részt vesz a KIR-rend szer ki ala kí tá sá ban
Részt vesz a ta nú sí tás elõ ké szí té sé ben
Részt vesz a rend szer fo lya ma tos fe lül vizs gá la tá ban,

fej lesz té sé ben
Ellen õr zi a szennye zett te rü le te ket
Bír sá go kat szá mol
Részt vesz üzem be he lye zé si el já rás ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Kör nye zet ter he lés mé ré sé nek sza bá lyai

C Ta laj ter he lõ tech no ló gi ák
C Víz ter he lõ tech no ló gi ák
C Le ve gõ ter he lõ tech no ló gi ák
C Kör nye ze ti zaj ter he lé sek
B Tech no ló gi ai pa ra mé te rek nyil ván tar tá sá nak sza -

bá lyai
B Ve szé lyes anya gok nyil ván tar tá sá nak sza bá lyai
B Biz ton sá gi adat la pok nyil ván tar tá sá nak sza bá lyai
C Pi a ci, pénz ügyi alap is me re tek
C Ipar i ter me lés kör nye ze ti ha tá sai
C Kör nye zet vé del mi bír sá gok
C Kör nye ze ti ha tás vizs gá lat
B Kör nye zet köz pon tú Irá nyí tá si Rend szer (KIR)
C El ér he tõ leg jobb tech no ló gia elõ írá sai (BAT)

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Meg bíz ha tó ság
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ér té ke lé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1216–06 Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szén tü ze lé sû erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Olaj- és gáz tü ze lé sû erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Szél erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Nap erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Ví zi erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Bio masszá val mû kö dõ erõ mû üze mel te té sé ben részt vesz
Geo ter mi kus tech no ló gi át üze mel tet, el len õriz
Ja vas la to kat tesz a tech no ló gia kor sze rû sí té sé re
Ja vas la to kat tesz az új ra hasz no sí tá sok ra (hul la dék ener -

gia, kon denz víz, füst gáz hõ tar tal ma stb.)
Részt vesz a hõ ener gia-ter me lés és -át ala kí tás gé pe i nek, 

be ren de zé se i nek mû köd te té sé ben (ka zá nok, hõ cse ré lõk,
re ku pe rá to rok, re ge ne rá to rok, szi vattyúk, ven ti lá to rok,
komp resszo rok, hû tõ be ren de zé sek)

Részt vesz az erõ gé pek mû köd te té sé ben (bel sõ égé sû
mo to rok, víz erõ gé pek, du gattyús gõz gé pek, gõz tur bi nák,
gáz tur bi nák, szél erõ gé pek)

Részt vesz az áram fej lesz tõk, vil lany mo to rok mû köd te -
tés ben (egyen ára mú ge ne rá to rok, egyen ára mú mo to rok,
vál tó ára mú ge ne rá to rok, vál tó ára mú mo to rok, aszink ron
mo to rok, szink ron mo to rok, kü lön le ges vil lany mo to rok)
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Ja vas la to kat tesz a vil la mos ener gia-el osz tás le he tõ sé ge i re
Részt vesz a transz for má to rok mû köd te té sé ben
Ja vas la to kat tesz az ener ge ti ka te rü le tén al kal ma zott gé -

pek, be ren de zé sek kör nye ze tet ká ro sí tó ha tá sa i nak csök -
ken té sé re

Ellen õr zi a füst gáz tisz tí tó be ren de zé sek mû köd te té sét
Ellen õr zi a víz tisz tí tó mû tár gyak mû köd te té sét
Ellen õr zi a hul la dék ke ze lést, hul la dék gaz dál ko dást
Ellen õr zi a zaj ki bo csá tást
Ja vas la to kat tesz a ki bo csá tá sok csök ken té sé re
Meg ha tá roz za az égés el mé le ti jel lem zõ ket (faj la gos

oxi gén, égés le ve gõ, faj la gos füst gáz tér fo gat, füst gáz-
össze té tel, tü ze lé si ha tás fok)

Hõ mennyi sé gek kel kap cso la tos szá mí tá so kat vé gez
Ki szá mol ja a ki bo csá tá sok tö meg ára mát, kon cent rá ci ó ját
Anyag- és ener gia mér le get ké szít
Kör nye zet vé del mi bír sá go kat szá mol
Méri az erõ mûi sze nek fi zi kai és ké mi ai jel lem zõ it
Méri az ola jok fi zi kai és ké mi ai jel lem zõ it
Méri az ener gia ipa ri vi zek jel lem zõ it
Füst gáz-min tát vesz
Méri a füst gáz mennyi sé gét és össze té te lét
Mé ré si ered mé nye it ki ér té ke li
Kap cso la tot tart a ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Fosszi lis ener gia hor do zók
B Meg úju ló ener gia for rá sok
C Ener gia hor do zók szál lí tá sa, tá ro lá sa
B Erõ mû vek üze mel te té se
B Ener gia ter me lés, át ala kí tás gé pei
C Erõ gé pek
C Ge ne rá to rok, mo to rok
C Vil la mos-el osz tás
C Transz for má to rok
B Por le vá lasz tók
C Gáz tisz tí tók
C Szenny víz tisz tí tó be ren de zé sek
C Égés el mé le ti szá mí tás
C Hõ mennyi ség-szá mí tás
C Tö meg áram, kon cent rá ció szá mí tás
C Kör nye zet vé del mi bír ság szá mí tá sa
C Al kal ma zott kör nye zet vé del mi jog
D Ener ge ti kai min ta vé tel
C Füst gáz elem zés

D Szenny víz vizs gá lat
D Hul la dé kok vizs gá la ta
C Ola jok vizs gá la ta
C Szén vizs gá lat
C Szab vá nyok, ha tár ér té kek, al kal ma zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Mun ka vé del mi jel ké pek ér tel me zé se
4 Ener ge ti kai be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Ru gal mas ság
Ál ló ké pes ség
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1217–06 Hul la dék gaz dál ko dó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hul la dék min ta vé te le zés ben részt vesz
Hul la dék mennyi sé get meg ha tá roz
Hul la dék fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér
Hul la dék mi nõ sí té sé ben részt vesz
Elõ ké szí tés be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Fi zi kai ke ze lés be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Ké mi ai ke ze lés be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Kom posz tá lás be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Bio gáz elõ ál lí tás be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Ter mi kus ke ze lés be ren de zé se it üze mel te ti, irá nyít ja
Hul la dék ud vart üze mel te ti, irá nyít ja
Át ra kó ál lo mást üze mel te ti, irá nyít ja
Vá lo ga tó te le pet üze mel te ti, irá nyít ja
Hul la dék le ra kót üze mel tet, utó gon doz
Kom posz tá ló te le pet üze mel te ti, irá nyít ja
Üze mi gyûj tõ he lye ket, tá ro ló te le pet üze mel tet
Il le gá lis le ra kók fel szá mo lá sá ban köz re mû kö dik
Re kul ti vá ci ós mun kák ban részt vesz
A mo ni tor ing rend szert mû köd te ti, ellen õr zi
Nyil ván tar tást ve zet
Adat szol gál ta tást vé gez
SZ és K kí sé rõ je gyet ki tölt
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Anyag mér le get ké szít
Hul la dék bír sá got szá mol
Gon dos ko dik az esz kö zök, mû sze rek ja ví tá sá ról, idõ -

sza kos kar ban tar tá sá ról

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hul la dék-min ta vé tel spe ci á lis sza bá lyai
B Hul la dék mennyi ség meg ha tá ro zá sá nak mód ja
B A hul la dé kok fi zi kai jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sá -

ra vo nat ko zó elõ írá sok
B A hul la dé kok ké mi ai jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sá -

ra vo nat ko zó elõ írá sok
C Hul la dék mi nõ sí tés sza bá lyai
B Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód ja, sza bá lyai
B Sze lek tív hul la dék gyûj tõ he lyek üze mel te té sé nek

sza bá lyai
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés sel kap cso la tos ad mi -

niszt rá ció
C Hul la dék-át ra kó ál lo má sok fel ada tai
C Hul la dék-vá lo ga tó te le pek fel ada tai
C Kom posz tá ló te le pek fel ada tai
C Hul la dék le ra kó te le pek fel ada tai
C Hul la dék ap rí tó-be ren de zé sek faj tái, al kal ma zá suk
C Hul la dék tö mö rí tõ be ren de zé sek mû kö dé si elve
C Hul la dék fá zis-szét bon tás mód sze rei
C Hul la dék kom po nens-szét vá lasz tás tech no ló gi á ja
C Hul la dék be ágya zá sá nak tech no ló gi ái
C Hul la dék ke ze lés ké mi ai el já rá sai
C Hul la dék ke ze lés elekt ro ké mi ai el já rá sai
C Egyéb hul la dék ke ze lé si el já rá sok
C Kom posz tá lás tech no ló gi ái
C Bio gáz-elõ ál lí tás tech no ló gi á ja
C Hul la dék ége tés tech no ló gia
D Hõ bon tás tech no ló gi á ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Mun ka vé del mi jel ké pek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Hul la dék hasz no sí tás be ren de zé se i nek hasz ná la ta
4 Hul la dé kár tal mat la ní tás be ren de zé se i nek hasz ná -

la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1218–06 Kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ
fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Köz re mû kö dik a ta laj szennye zés lo ka li zá lá sá ban
Ta laj cse rét vé gez, irá nyít
Ta laj le ve gõz te tõ be ren de zést üze mel tet
Ta laj mo só be ren de zést üze mel tet
A bi o ló gi ai ta laj tisz tí tás be ren de zé se it üze mel te ti
Üze mi csa tor na há ló zat fenn tar tá sát irá nyít ja
Üze mel te ti, ellen õr zi a csa tor na mû-rend szer gé pé sze ti

be ren de zé se it
A me cha ni kai szenny víz tisz tí tás be ren de zé se it üze mel -

te ti, ellen õr zi
A bi o ló gi ai szenny víz tisz tí tás be ren de zé se it üze mel te ti, 

ellen õr zi
A ké mi ai szenny víz tisz tí tás be ren de zé se it üze mel te ti,

ellen õr zi
Iszap ke ze lõ-rend szert mû köd tet, el len õriz
Por le vá lasz tó be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Mo só tor nyo kat üze mel tet, el len õriz
Ad szorb ci ós be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Oxi dá ci ós be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Gyûj ti, gyûj te ti a ter me lé si hul la dé kot
Nyil ván tart ja a ter me lé si hul la dé kot
Át adás ra elõ ké szí ti a ter me lé si hul la dé kot
Szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Fú vó kat, komp resszo ro kat üze mel tet, el len õriz
Ide ig le nes csõ há ló za to kat üze mel tet, el len õriz
Áram fej lesz tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szennye zés kö rül ha tá ro lá sá nak mû sza ki meg ol dá -

sai
C In situ ta laj tisz tí tó be ren de zé sek te le pí té sé nek sza -

bá lyai
C In situ ta laj tisz tí tó be ren de zé sek üze mel te té si elõ -

írá sai
C Üze mi csa tor ná zá si rend sze rek
C Elsõ tisz tí tá si fo ko zat (me cha ni kai) üze mel te té si

elõ írá sai
C Má so dik tisz tí tá si fo ko zat (bi o ló gi ai) üze mel te té si

elõ írá sai
C Har ma dik tisz tí tá si fo ko zat (táp anyag-el tá vo lí tás)

üze mel te té si elõ írá sai
C Ké mi ai szenny víz tisz tí tás üze mel te té si elõ írá sai
B Sû rí tés, víz te le ní tés tech no ló gi ái
C Rot hasz tás fo lya ma ta
C Kom posz tá lás fo lya ma ta
C Bio gáz hasz no sí tás fo lya ma ta
C Dur va por le vá lasz tás fo lya ma ta, esz kö zei
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C Fi nom por le vá lasz tás fo lya ma ta, esz kö zei
C Fi zi kai gáz-, gõz le vá lasz tás fo lya ma ta, esz kö zei
C Ké mi ai gáz le vá lasz tás fo lya ma ta, esz kö zei
B Ter me lé si hul la dék gyûj tés sza bá lyai
B Ter me lé si hul la dék-nyil ván tar tás sza bá lyai
B Hul la dék át adás do ku men tá ci ó ja
B Kar ban tar tás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek, esz kö zök hasz -

ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Szer ve zõ kész ség
Ál ló ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Lo gi kus gon dol ko dás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
In for má ció gyûj tés
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend szer ben való gon dol ko dás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1219–06 Kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ellen õr zi a be szál lí tott min tát
Szak sze rû en tá rol ja a min tát
A vo nat ko zó mun ka vé del mi elõ írá so kat be tart ja, be tar -

tat ja
Elõ ké szí ti a min tát a vizs gá lat ra
Elõ ké szí ti a szük sé ges vegy sze re ket
Elõ ké szí ti a szük sé ges esz kö zö ket, be ren de zé se ket

El vég zi a szük sé ges ka lib rá lá so kat
Ta laj min tát vizs gál
Lég szennye zõ anyag kon cent rá ci ót ha tá roz meg
Meg ha tá roz za a le ve gõ szennye zett sé gi ál la po tát
Hul la dék vizs gá la tot vé gez
Fel szí ni vi zet vizs gál
Fel szín alat ti vi ze ket vizs gál
Szenny vi zet vizs gál
Ivó víz mi nõ sé get el len õriz
Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la to kat vé gez
Hely szí ni ta laj vizs gá la to kat vé gez
Hely szí ni hul la dék ana lí zist vé gez
Hely szí ni víz vizs gá la to kat vé gez
Hely szí ni füst gáz elem zést vé gez
El vég zi a szük sé ges szá mí tá so kat
Mi nõ sí tést vé gez
Az ered mé nye ket do ku men tál ja
Az esz kö zök, mû sze rek napi kar ban tar tá sát el vég zi
Elõ írá sok sze rint tá rol ja az anya go kat, esz kö zö ket
Sze lek tí ven gyûj ti a ke let ke zõ hul la dé kot
Do ku men tál ja az anyag- és mû szer hasz ná la tot
Gon dos ko dik az anyag után pót lá sá ról

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A min ta ke ze lés sza bá lyai
B Kör nye zet vé del mi la bo ra tó ri u mok biz ton ság tech -

ni ká ja
B Vegy szer is me ret
B La bor esz köz és mû szer is me ret
B Szab vá nyos ta laj vizs gá la tok sza bá lyai
B Szab vá nyos víz vizs gá la tok sza bá lyai
B Szab vá nyos szenny víz vizs gá la tok sza bá lyai
B Szab vá nyos hul la dék vizs gá la tok sza bá lyai
B Szab vá nyos lég szennye zés- és lég szennye zett ség

vizs gá lat
B Bi o ló gi ai víz mi nõ sí té si el já rá sok
B Bak te ri o ló gi ai víz mi nõ sí tés
C Bio tech no ló gi ai el já rá sok mik ro szer ve ze te i nek

vizs gá la ta
B Hely szí ni ta laj vizs gá lat sza bá lyai
B Hely szí ni víz vizs gá lat sza bá lyai
B Hely szí ni hul la dék ana lí zis sza bá lyai
B Hely szí ni füst gáz elem zés sza bá lyai
B Mé ré si, vizs gá la ti ada tok rög zí té sé nek elõ írá sai
B Ered mé nyek meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges se géd -

le tek (kép le tek, össze füg gé sek, elõ írá sok)
B Mi nõ sí té si elõ írá sok
B Hi ba szá mí tás sza bá lyai
B Kar ban tar tás
B La bo ra tó ri u mi ve szé lyes hul la dé kok tá ro lá sá nak,

ke ze lé sé nek sza bá lyai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
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4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Szag lás
Pre ci zi tás
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1220–06 Nuk le á ris ener ge ti kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Atom erõ mû vek üze mel te té sé ben részt vesz
Tan re ak to rok üze mel te té sé ben részt vesz
Kí sér le ti ener gia ter me lõ üze mel te té sé ben, pró ba üze mé -

ben részt vesz
Ja vas la to kat tesz a tech no ló gi ák kor sze rû sí té sé re, az

ener gia ter me lés kör nye zet kí mé lõbb fej lesz té sé re
Ja vas la to kat tesz a fû tõ anya gok új ra hasz no sí tá sá nak

kor sze rû sí té sé re
Részt vesz a nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán al kal ma -

zott leg fon to sabb gépi és vil la mos ipar i be ren de zé sek mû -
köd te té sé ben

Részt vesz a hõ ener gia-ter me lés- és át ala kí tás gé pe i nek
mû köd te té sé ben

Részt vesz az egyen- és vál tó ára mú mo to rok mû köd te -
té sé ben

Ja vas la to kat tesz az ener gia el osz tás, -át ala kí tás le he tõ -
sé ge i re

Részt vesz a transz for má to rok mû köd te té sé ben
Ja vas la to kat tesz a nuk le á ris ener ge ti ka te rü le tén al kal -

ma zott gé pek, be ren de zé sek kör nye ze tet ká ro sí tó ha tá sa i -
nak csök ken té sé re

Spe ci á lis min ta vé te le ket vé gez (ke nõ anya gok, víz min -
ták, le ve gõ min ták)

Ellen õr zi a gáz ki bo csá tá so kat, a ra dio ak tív nyom ele -
mek ha tár ér té ke it

Ellen õr zi a pri mer kö ri spe ci á lis víz tisz tí tó mû tár gyak
mû kö dé sét

Ellen õr zi a ta laj víz mi nõ sé gét, fel tér ké pe zi az eset le ges
szi vár gá so kat

Ellen õr zi a hul la dék ke ze lést, hul la dék gaz dál ko dást
Ellen õr zi a sze kun der kö ri víz nor má kat
A kör nye zet su gár ter he lé sé rõl, ál la po tá ról össze fog la lót 

ké szít
Anyag- és ener gia mér le get ké szít

Ener ge ti kai szá mí tá so kat vé gez
Ha vá ria ese tén ál la pot jel zést ad a vár ha tó kör nye ze ti

kö vet kez mé nyek rõl

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Az atom erõ mû vek se géd rend sze rei, su gár vé del me
B A ra dio ak tív hul la dé kok cso por to sí tá sa, elhelye -

zése
B A kü lön le ges tí pu sú atom re ak to rok mû kö dé se
B Mun ka he lyi Su gár vé del mi Sza bály zat
C A vil la mos ener gia át ala kí tás be ren de zé sei
C A vil la mos há ló za tok tí pu sai, fel osz tá sa
B A nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán al kal ma zott

gépi vil la mos ipar i be ren de zé sek
B A hõ ener gia ter me lés- és át ala kí tás gé pe i nek, be -

ren de zé se i nek fel épí té se, mû kö dé se
B Az egyen- és vál tó ára mú mo to rok mû kö dé se, fel -

épí té se
C Az ener gia el osz tás-, át ala kí tás le he tõ sé gei
B A transz for má to rok fel épí té se, mû kö dé se
C Az egyen irá nyí tás le he tõ sé gei, sze re pe az ener gia -

el lá tás ban
C A nuk le á ris ener ge ti ka te rü le tén al kal ma zott gé -

pek, be ren de zé sek kör nye ze tet ká ro sí tó ha tá sai
C Nuk le á ris ener ge ti kai mé ré sek a tech no ló gi á ban
C Kör nye zet vé del mi mé ré sek a tech no ló gi á ban
C Emisszi ós, imisszi ós ha tár ér té kek
C Ter mék, mel lék ter mék, hul la dék kör nye zet re gya -

ko rolt ha tá sa
C A nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán ke let ke zõ lég -

szennye zõ anya gok, azok ha tá sa a kör nye zet re
C A nuk le á ris ener gia elõ ál lí tá sa so rán ke let ke zõ

szenny vi zek és ke ze lé si le he tõ sé gei
C Ta laj szennye zé sek le he tõ sé ge, a szennye zés meg -

elõ zé sé nek mód jai
C Az utó la gos ta laj tisz tí tás le he tõ sé gei
C Az erõ mû vek mû kö dé se so rán fel lé põ zaj- és rez -

gés kel tõ ha tá sok
C A ke let ke zõ ra dio ak tív hul la dé kok sze lek tív gyûj -

té sé nek, ke ze lé sé nek, ár tal mat la ní tá sá nak, új ra -
hasz no sí tá sá nak le he tõ sé gei

C A nuk le á ris ener gia ipa ri hul la dé kok ve szé lyes sé gi
jel lem zõi

C A nuk le á ris ener ge ti ka te rü le tén a kör nye ze ti ha -
tás vizs gá lat, az au di tá lás sa já tos sá gai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Min ta ve võ esz kö zök hasz ná la ta
3 La bor tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Nuk le á ris mé rés tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

1130 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 5. szám



3 Nuk le á ris be ren de zé sek hasz ná la ta
3 Hõ ener ge ti kai be ren de zé sek hasz ná la ta
3 Vil la mos ener ge ti kai be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend szer ben való gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Prob lé ma elem zés -fel tá rás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1221–06 Víz gaz dál ko dó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Föld mû vek lé te sí té sé ben köz re mû kö dik
Ve ze ték há ló za tok lé te sí té sé ben köz re mû kö dik
Be ton- és vas be ton kis mû tár gyak lé te sí té sé ben köz re -

mû kö dik
Kap cso ló dó rész ter ve zé si (raj zo lá si, szer kesz té si, szá -

mí tá si) fel ada to kat vé gez
Épí tés szer ve zé si ter ve ket ké szít
Ta laj (me cha ni kai) vizs gá la to kat vé gez és ér té kel
Épí tõ anyag vizs gá la to kat vé gez és ér té kel
Víz tá ro zót üze mel tet
Fel szí ni víz ki ter me lé sét, át eme lé sét vég zi, irá nyít ja
Bel víz el ve ze tõ rend sze rek üze mel te té sé ben köz re mû -

kö dik
Részt vesz ár víz vé de ke zé si mun kák ban
Részt vesz he lyi víz kár el há rí tá si mun kák ban
Részt vesz a víz mi nõ sé gi kár el há rí tás ban
Ön tö zõ mû vek rész ter ve zé si mun ká i ban köz re mû kö dik
Ön tö zõ mû vek, ön tö zõ be ren de zé sek üze mel te té sé ben

vesz részt
Ha las ta vak rész ter ve zé si mun ká i ban köz re mû kö dik
Ha las ta vak üze mel te té sé ben vesz részt
Csa tor na mû vek rész ter ve zé si mun ká i ban köz re mû kö dik
Csa tor na mû vek üze mel te té si, kar ban tar tá si mun ká i ban

vesz részt
Víz mû vek rész ter ve zé si mun ká i ban köz re mû kö dik
Víz mû vek üze mel te té si, kar ban tar tá si mun ká i ban vesz

részt
Ipar i víz igényt ha tá roz meg
Köz re mû kö dik ipar i víz- és szenny víz ke ze lõ be ren de -

zé sek üze mel te té sé ben
Köz re mû kö dik víz ta ka ré kos el já rá sok ki dol go zá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hid ro ló gi ai szá mí tá sok
C Hid ra u li kai szá mí tá sok
C Víz- és szenny víz tech no ló gi ai szá mí tá sok
C Raj zo lás, szer kesz tés
B Épí tõ anya gok
B Föld mû vek
B Vízi köz mû vek
B Be ton- és vas be ton kis mû tár gyak
C Ütem ter vek szer ke ze te
C El ren de zé si ter vek
C Költ ség szá mí tás
C Anyag gaz dál ko dás
C Bér gaz dál ko dás
C Mun ka erõ-gaz dál ko dás
B Ár men te sí tés és vé de ke zés
B Bel víz men te sí tés és vé de ke zés
C Víz mi nõ sé gi kár el há rí tás
C Hegy- és domb vi dé ki víz ren de zés
C Me zõ gaz da sá gi víz gaz dál ko dás alap jai
C Te le pü lé si víz gaz dál ko dás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 ECDL CAD
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ge o dé zi ai esz kö zök hasz ná la ta
3 Vil la mos- és áram lás tech ni kai mé rõ esz kö zök

hasz ná la ta
4 Víz gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek, mû tár gyak hasz -

ná la ta
3 Hid ro met ri ai esz kö zök hasz ná la ta
4 Áram lás tech ni kai gé pek (szi vattyúk, komp resszo -

rok) hasz ná la ta
2 Ké zi szer szá mok (ha gyo má nyos és elekt ro mos)

hasz ná la ta
3 La bor tech ni kai esz kö zök (ké mi ai, bi o ló gi ai és

anyag vizs gá la ti la bor esz kö zök) hasz ná la ta
4 Csõ ve ze té kek, sze rel vé nyek, ido mok hasz ná la ta
3 Víz- és szenny víz tech no ló gi ai be ren de zé sek hasz -

ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Egyen súly ér zé ke lés
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
Ál ló ké pes ség
Pon tos ság
Tér be li tá jé ko zó dás
Tér lá tás
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Pre ci zi tás
Ki tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Fel fo gó ké pes ség
Kont roll (ellen õr zõ ké pes ség)
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

Az 54 850 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

1216–06 Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Hul la dék gaz dál ko dó
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

1216–06 Hul la dék gaz dál ko dó fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Kör nye zet vé del mi be ren de zés 
üze mel te tõ je meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

1218–06 Hul la dék gaz dál ko dó fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, Kör nye zet vé del mi mé rés tech -
ni kus meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

1218–06 Kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ
fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, Nuk le á ris ener ge ti kus
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, Nuk le á ris ener ge ti kus
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1215–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1220–06 Nuk le á ris ener ge ti kus fel ada tok

Az 54 850 01 0010 54 06 azo no sí tó szá mú, Víz gaz dál ko dó
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok

1221–06 Víz gaz dál ko dó fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tá s és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 15%
2. fel adat 25%
3. fel adat 20%
4. fel adat 25%
5. fel adat 15%
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2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1215–06 Kör nye zet vé del mi tech ni kus fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet gaz dál ko dás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1216–06 Ener ge ti kai kör nye zet vé dõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ener ge ti kai fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Erõ mû vi tech no ló gi ák és ener ge ti kai be ren de zé sek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ener ge ti kai la bor mun ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 30%
3. fel adat 30%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1217–06 Hul la dék gaz dál ko dó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok gyûj té se, szál lí tá sa és a ke ze lõ te le pek üze -

mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hul la dé kok fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai és ter mi kus ke ze lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hul la dék ana lí zis
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 25%
2. fel adat 25%
3. fel adat 50%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1218–06 Kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ

fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek üze mel te té se, kar ban -

tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1219–06 Kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kus fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kai vizs gá la tok és ér té -

ke lé sük
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 210 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé del mi ana li ti kai fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 60%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1220–06 Nuk le á ris ener ge ti kus fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Nuk le á ris mé rés tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Nuk le á ris tech no ló gia és gép tan
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1221–06 Víz gaz dál ko dó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Rész ter ve zé si fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Épí tés- és szer ve zés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
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Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Víz hasz no sí tás és víz kár el há rí tás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 25%
3. fel adat 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 850 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Ener ge ti kai
kör nye zet vé dõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
3. vizs ga rész: 25

Az 54 850 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Hul la dék -
gaz dál ko dó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
4. vizs ga rész: 25

Az 54 850 01 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Kör nye zet -
vé del mi be ren de zés üze mel te tõ je meg ne ve zé sû el ága zás -
hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
5. vizs ga rész: 25

Az 54 850 01 0010 54 04 azo no sí tó szá mú, Kör nye zet -
vé del mi mé rés tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
6. vizs ga rész: 25

Az 54 850 01 0010 54 05 azo no sí tó szá mú, Nuk le á ris
ener ge ti kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
7. vizs ga rész: 25

Az 54 850 01 0010 54 06 azo no sí tó szá mú, Víz gaz dál -
ko dó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
8. vizs ga rész: 25

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:
Az el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek

ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si
fel ada tok

 teljesítéséhez
szük sé ges esz kö -
zök és felszere -
lések mi ni mu ma

Ener -
geti-

kai kör-
nye zet-
védõ

Hul la -
dék-

gazdál -
kodó

Kör -
nye zet -

vé-
del mi
be ren -
de zés

üze mel-
te tõ je

 Kör -
nye zet -
vé del mi 
mé rés -
tech ni -

kus

Nuk le á -
ris

ener ge -
ti kus

Víz gaz -
dál ko dó

Számítástechni
kai eszközök

X X X X X X

Kommuniká-
ciós eszközök

X X X X X X

Irodagépek X X X X X X

Mintavételezõ
eszközök

X X X X X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

7.

(270.)

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI
TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 851 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te le pü lé si kör nye zet -
vé del mi tech ni kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:
3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 54 851 01 0100 52 01
Meg ne ve zés: Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ
Azo no sí tó szám: 54 851 01 0100 51 01
Meg ne ve zés: Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó
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3.2. El ága zá sok: Nin cse nek
3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3126

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Települési környezetvédelmi
technikus

2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te le pü lé si környezetvé -
delmi tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te le pü lé si kör nye zet -
vé del mi ügy in té zõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 700
3. El mé let ará nya: 60%
4. Gya kor lat ará nya: 40%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te le pü lés üze mel te tõ
és -fenn tar tó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: kö zép is ko la be fe je zõ év fo lya má -
nak el vég zé se

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –

Óra szám: 700

3. El mé let ará nya: 60%

4. Gya kor lat ará nya: 40%

5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk
ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3126 Környezetvédelmi technikus

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Al kal maz za a szak mai elõ írásokat

Nyil ván tar tást ve zet

Adat szol gál ta tást vé gez

Részt vesz ter vek ké szí té sé ben

Pá lyá za ti mun kák ban vesz részt

Mé ré se ket vé gez, ér té kel

Fenn tar tá si, ke ze lé si fel ada to kat lát el

El len õr zést tart, sza bály sér té si ügyet in téz

Ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, ok ta tást tart

Kap cso la tot tart

Pa na szok ügyé ben el jár

Anyag- és esz köz gaz dál ko dást vé gez

Ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dik

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 850 01 Környezetvédelmi technikus

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi
technikus
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IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Zaj mé rést vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le -

tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Víz raj zi mé ré sek
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Te le pü lés-egész ség ügy
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C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Gé pek üze mel te té se
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és
ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten
Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se
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C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
D Út há ló zat fenn tar tá sa
D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
C Zöld te rü let-fenn tar tás
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés
D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Dön tés ké pes ség
Tér lá tás
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1265–06 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ fel -
ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Zaj mé rést vé gez
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
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Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le -

tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
C Víz raj zi mé ré sek

C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Te le pü lés-egész ség ügy
C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se
C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
C Zöld te rü let-fenn tar tás
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
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4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Lá tás
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Dön tés ké pes ség
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1266–06 Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Zaj mé rést vé gez
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel

Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le -

tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
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B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Víz raj zi mé ré sek
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Te le pü lés-egész ség ügy
C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
D Út há ló zat fenn tar tá sa
D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
C Zöld te rü let-fenn tar tás
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés

D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
4 Gé pek üze mel te té se
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Dön tés ké pes ség
Tér lá tás
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Rend sze re zõ ké pes ség
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1267–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Te le -
pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké -
pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten
Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
D Út há ló zat fenn tar tá sa
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés
D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta

4 Gé pek üze mel te té se
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
Ál ló ké pes ség
Tér lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1268–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Te le pü lés -
üze mel te tõ és -fenn tar tók ré szé re a Te le pü lé -
si kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké pe sí -
tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten
Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Kéz írás
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:

Ér té ke lé si ké pes ség

Ter ve zé si ké pes ség

Prob lé ma elem zés, -fel tá rás

Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

Az 54 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si kör nye zet vé del mi
tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és 
ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

Az 54 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si kör nye zet vé del mi
tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus és
ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

Az 54 851 01 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si kör nye zet vé del mi
ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1265–06 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ
fel ada tok

Az 54 851 01 0100 51 01 azo no sí tó szá mú, Te le pü lés üze mel te tõ
és -fenn tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1266–06 Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó
fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tá s és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 15%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 25%
5. fel adat: 15%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és

ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si alap fo gal mak, te le pü lé si kör nye ze tet ter he lõ

ha tá sok. Kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák és gé pe i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1265–06 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ fel -

ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tá s és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Te le pü lés üze mel te tés ál ta lá nos fel ada tai, pa nasz ke ze lé -

si el já rá sok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 25%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1266–06 Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tá s és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák és gé pe i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si víz kár el há rí tá si, hul la dék ke ze lé si és te le pü -

lés-egész ség ügyi fel ada tok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 15%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 20%
5. fel adat: 30%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1267–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Te le pü lé si

kör nye zet vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Te le -
pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké -
pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si kör nye ze tet ter he lõ ha tá sok, kör nye zet vé -

del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák gé pei
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si víz kár el há rí tá si, hul la dék ke ze lé si és te le pü -

lés-egész ség ügyi fel ada tok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 10%
5. fel adat: 15%
6. fel adat: 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1268–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Te le pü lés -

üze mel te tõ és -fenn tar tók ré szé re a Te le pü lé -
si kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké pe sí -
tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si kör nye ze tet ter he lõ ha tá sok, kör nye zet vé -

del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Te le pü lés üze mel te tés ál ta lá nos fel ada tai, pa nasz ke ze lé -

si el já rá sok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 60
2. vizs ga rész: 40

Az 54 851 01 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe -
sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szé ben

3. vizs ga rész: 100

Az 54 851 01 0100 51 01 azo no sí tó szá mú, Te le pü lés -
üze mel te tõ és -fenn tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

4. vizs ga rész: 100

Az 54 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,
amennyi ben a vizs gá zó az 54 851 01 0100 52 01 azo no sí tó
szá mú, Te le pü lé si kör nye zet vé del mi ügy in té zõ meg ne ve -
zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

5. vizs ga rész: 100

Az 54 851 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te le pü lé si
kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,
amennyi ben a vizs gá zó az 54 851 01 0100 51 01 azo no sí tó
szá mú, Te le pü lés üze mel te tõ és -fenn tar tó meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Te le pü lé si
környezet -

védelmi
 technikus

Te le pü lé si
környezet -

védelmi
 ügyintézõ

Te le pü lés -
üze mel te tõ

és -fenn tar tó

Szá mí tó gép, nyom ta tó X X X

Szoft ve rek X X X

Szol gá la ti gép jár mû X X X

Te le fon, te le fax,
In ter net, GPS,
fény má so ló

X X X

Iro da X X X

Te le pü lés-kar ban tar tó
ké zi szer szá mok,
esz kö zök

X X

Hul la dék szál lí tó
kon té ner,
kon té ner szál lí tó
gép jár mû

X X
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A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Te le pü lé si
környezet -

védelmi
 technikus

Te le pü lé si
környezet -

védelmi
 ügyintézõ

Te le pü lés -
üze mel te tõ

és -fenn tar tó

Ál lat be fo gó és szál lí tó
esz kö zök

X X

Gépi föld gya lu X X

Út hen ger X X

Ké zi szer szá mok X X

Vá ku um szi vattyú
(szi vor nya üze mel te -
tés hez)

X X

Lo cso ló töm lõ,
laj tos ko csi

X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

8.

(271.)

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 850 02 0000
00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ter mé szet- és kör -
nye zet vé del mi tech ni kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 54 850 02 0100 33 01
Meg ne ve zés: Ag rár kör nye zet vé del mi ügy in té zõ
Azo no sí tó szám: 54 850 02 0100 33 02
Meg ne ve zés: Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3126

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Ter mé szet- és
kör nye zet vé del mi tech ni kus

2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ter mé szet- és kör nye zet -
vé del mi tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ag rár kör nye zet vé del -
mi ügy in té zõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel ta -

nú sí tott is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 700
3. El mé let ará nya: 60%
4. Gya kor lat ará nya: 40%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ter mé szet vé del mi
ügyintéz õ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
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Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel
 tanúsított is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 700
3. El mé let ará nya: 60%
4. Gya kor lat ará nya: 40%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3126 Kör nye zet vé del mi tech ni kus

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Al kal maz za a szak mai elõ írásokat
Nyil ván tar tást ve zet
Adat szol gál ta tást vé gez
Részt vesz ter vek el ké szí té sé ben
Mé ré se ket vé gez, ér té kel
Öko ló gi ai szem pon tú ál la pot fel mé rést vé gez, ér té kel
Fenn tar tá si, ke ze lé si fel ada to kat lát el
El len õr zést tart, sza bály sér té si ügyet in téz
Ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Kap cso la tot tart
Pa na szok ügyé ben el jár
Anyag- és esz köz gaz dál ko dást vé gez
Ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dik
Pá lyá za ti mun kák ban vesz részt
Öko ló gi ai szem lé le tû me zõ gaz da sá gi te vé keny ség ben

köz re mû kö dik

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 850 01 Kör nye zet vé del mi tech ni kus

54 851 01 0000 00 00 Te le pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá -

sa it
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Zaj mé rést vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Víz raj zi mé ré sek
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Te le pü lés-egész ség ügy

C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Gé pek üze mel te té se
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
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Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és
ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten
Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se

C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
D Út há ló zat fenn tar tá sa
D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
C Zöld te rü let-fenn tar tás
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés
D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Dön tés ké pes ség
Tér lá tás
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1243–06 Ter mé szet- és kör nye zet vé de le mi tech ni kus
fel ada tok
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Nyil ván tart ja a rend szer pa ra mé te re ket
Nyil ván tart ja a ve szé lyes anya go kat
Hely raj zi szám sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Há ló tér kép sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Gaz dál ko dá si egy ség sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Részt vesz a kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la ti és kör -

nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti el já rá sok hoz szük sé ges
adat szol gál ta tás ban

Ter mé szet vé del mi alap terv ké szí té sé ben részt vesz
Ter mé szet vé del mi ér ték meg ha tá ro zá sát vég zi
Ter mé szet ká ro sí tás mé ré sét, ér té ke lé sét vég zi
Er dõk egész ség ügyi vizs gá la tát vég zi
Föld ta ni ér té ke ket ke zel
Víz ta ni ér té ke ket ke zel
Nö vény- és ál lat ta ni ér té ke ket ke zel
Táj ké pi ér té ke ket ke zel
Kul túr tör té ne ti ér té ke ket ke zel
Tá jé ko zó dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Köz le ke dést se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Tar tóz ko dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Pá lyá za tok el bí rá lá sá ban vesz részt
Szél és víz eró zió el le ni vé de lem ben részt vesz
Ta laj ja ví tá si mun kák ban részt vesz
In teg rált gaz dál ko dás ban részt vesz
Öko ló gi ai gaz dál ko dás ban részt vesz

Tu laj don ság pro fil:
Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ta laj tan, ta laj vé de lem
B Víz tan, víz vé de lem
B Lég kör, le ve gõ tisz ta ság-vé de lem
B Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lés-üze mel te tés
B Ter mé sze ti ér té kek és azo kat ve szé lyez te tõ té nye -

zõk
B Kör nye zet tech ni kai alap mû ve le tek
B Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, tech no ló gi ák
C Gé pé sze ti alap is me re tek
B Áram lás tech ni kai gé pek
B Hid ro ló gia, hid ro met ria
B Te rü le ti víz gaz dál ko dás
B Víz kár el há rí tás, víz mi nõ ség-vé de lem
B Ta laj mû ve lé si tech no ló gi ák
B Nö vény ter mesz té si, nö vény ápo lá si tech no ló gi ák
B Ál lat tar tá si tech no ló gi ák
B Ker té sze ti kul tú rák fenn tar tá si és ke ze lé si tech no -

ló gi ái
B Re kul ti vá ci ós tech no ló gi ák

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Pre ci zi tás
Ön ál ló ság
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend szer ben való gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Át te kin tõ ké pes ség
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1244–06 Ag rár kör nye zet vé del mi ügy in té zõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról
Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy

kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat
Nyil ván tart ja a rend szer pa ra mé te re ket
Nyil ván tart ja a ve szé lyes anya go kat
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
Hely raj zi szám sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Gaz dál ko dá si egy ség sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el
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Föld ta ni ér té ke ket ke zel
Víz ta ni ér té ke ket ke zel
Nö vény- és ál lat ta ni ér té ke ket ke zel
Táj ké pi ér té ke ket ke zel
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt
Szél és víz eró zió el le ni vé de lem ben részt vesz
Ta laj ja ví tá si mun kák ban részt vesz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le -

tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek

C Víz raj zi mé ré sek
C Ge o dé zi ai mé ré sek
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
B Ta laj tan, ta laj vé de lem
B Víz tan, víz vé de lem
C Gé pé sze ti alap is me re tek
B Áram lás tech ni kai gé pek
B Hid ro ló gia, hid ro met ria
B Te rü le ti víz gaz dál ko dás
B Víz kár el há rí tás, víz mi nõ ség-vé de lem
B Ta laj mû ve lé si tech no ló gi ák
B Nö vény ter mesz té si, nö vény ápo lá si tech no ló gi ák
B Ál lat tar tá si tech no ló gi ák
B Ker té sze ti kul tú rák fenn tar tá si és ke ze lé si tech no -

ló gi ái
B Re kul ti vá ci ós tech no ló gi ák
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Zöld te rü let-fenn tar tás
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
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2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
4 Gé pé sze ti esz kö zök hasz ná la ta
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Pre ci zi tás
Dön tés ké pes ség
Tér lá tás
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Át te kin tõ ké pes ség
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1245–06 Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a szak mai jog sza bá lyok és szab vá nyok vál to zá sa it
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyok és szab vá nyok

vál to zá sa i ról

Elõ ké szí ti, vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve ze te ket vagy
kör nye zet vé del mi bel sõ uta sí tá so kat

Nyil ván tart ja a rend szer pa ra mé te re ket
A kör nye ze ti ada to kat nyil ván tart ja
Hely raj zi szám sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Há ló tér kép sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Gaz dál ko dá si egy ség sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
A szennye zett te rü le te ket nyil ván tart ja
Anyag- és esz köz nyil ván tar tást ve zet
Ha tó sá gi be val lá so kat ké szít
Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Bel sõ szak mai ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ke ze lé si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Hely re ál lí tá si és fej lesz té si ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Gaz da sá gi ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ha vá ria ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Fi zi kai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ké mi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Bi o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Me te o ro ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Víz raj zi mé ré se ket vé gez, ér té kel
Ter mé szet vé del mi ér ték meg ha tá ro zá sát vég zi
Ter mé szet ká ro sí tás mé ré sét, ér té ke lé sét vég zi
Er dõk egész ség ügyi vizs gá la tát vég zi
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Park- és gyep fenn tar tás ban vesz részt
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Részt vesz a he lyi vé dett ter mé sze ti ér té kek fenn tar tá sá ban
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten
Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Bel víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Ár víz-men te sí té si fel ada to kat vé gez
Fel szí ni víz te rek fenn tar tá sá ban vesz részt
Víz mi nõ ség-vé del mi fel ada to kat lát el
Föld ta ni ér té ke ket ke zel
Víz ta ni ér té ke ket ke zel
Nö vény- és ál lat ta ni ér té ke ket ke zel
Táj ké pi ér té ke ket ke zel
Kul túr tör té ne ti ér té ke ket ke zel
Tá jé ko zó dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Köz le ke dést se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Tar tóz ko dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
Kül sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Bel sõ ok ta tá son, kép zé sen vesz részt, tart
Kap cso la tot tart kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi

ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel
Kap cso la tot tart a szak mai és ci vil szer ve ze tek kel
Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Anyag- és esz köz igényt ál lít össze
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Anyag- és esz köz be szer zé se ket el vég zi, el vé gez te ti
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Hely szí ni szem lén részt vesz
Meg hall ga tá son részt vesz
Jegy zõ köny vet ké szít
Szak ér tõk, szak ha tó sá gok meg ke re sé sé ben részt vesz
Fi gye li a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket
Pá lyá za tok el ké szí té sé ben vesz részt
Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ha tal mi ágak és funk ci ók
B Jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C Jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
B A vo nat ko zó ha zai jog sza bá lyok
B A vo nat ko zó nem zet kö zi jog sza bá lyok
B Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok, sza bá lyo zá si te rü le tek
C Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok sa já tos sá gai
B A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
B A vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá nyok elõ írásai
C Öko ló gi ai alap is me re tek
B Ta laj mint kör nye ze ti elem
B Víz mint kör nye ze ti elem
B Le ve gõ mint kör nye ze ti elem
B A hul la dék gaz dál ko dás alap jai
C Ter mé sze ti ér té kek és jel lem zõi
C Ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te tõ té nye zõk
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Víz kör for gás
C Víz kész le tek
B Nyil ván tar tás sza bá lyai
B Adat szol gál ta tás sza bá lyai, rend je
B Kül sõ és bel sõ ter vek ké szí té sé nek sza bá lyai
C Pá lyá zat írá sá nak mód ja
B Min ta vé te le zés és min ta ke ze lés
B Hely szí ni (te re pi) mé ré si mód sze rek
B Fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek
B Ké mi ai elem zõ vizs gá la ti mód sze rek
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Mak ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
C Víz raj zi mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
B Mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek
B El já rá sok bal ese ti ha vá ria ese tén
C Mun ka vé del mi sza bály za tok elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyok, tûz vé de lem
C A tûz vé del mi sza bály zat elõ írásai
C Mun ka egész ség ügy
C Jár vány ügy
B Anya gok/hul la dé kok ve szé lyes sé gi jel lem zõi

B Ta laj tan, ta laj vé de lem
B Víz tan, víz vé de lem
B Ter mé sze ti ér té kek és azo kat ve szé lyez te tõ té nye zõk
B Áram lás tech ni kai gé pek
B Te rü le ti víz gaz dál ko dás
B Víz kár el há rí tás, víz mi nõ ség-vé de lem
B Re kul ti vá ci ós tech no ló gi ák
C Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té se
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se
C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
C Élõ he lyek ke ze lé se
C Élõ he lyek hely re ál lí tá sa
C Épü le tek, épít mé nyek fenn tar tá sa
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
C Zöld te rü let-fenn tar tás
C Bel víz men te sí tés
C Ár víz men te sí tés
C Hul la dék ke ze lé si tech no ló gi ák
C Áram lás tech ni kai gé pek tí pu sai, szer ke ze te
B Szál lí tás esz kö zei, szer ke ze tük
C Föld mun ka gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Hul la dék gaz dál ko dás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi adat szol -

gál ta tás
C Ke ze lé si, hely re ál lí tá si, fej lesz té si ter vek ké szí té -

sé nek sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi pá lyá za tok írá sá nak mód ja
C Kap cso lat tar tás for mái, sze rep lõi
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Mun ka vé del mi jel ké pek fel is me ré se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Mé rõ esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
5 Mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la ta
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pon tos ság
Kéz ügyes ség
Lá tás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Dön tés ké pes ség
Tér lá tás
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ál ló ké pes ség
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lé si ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1246–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Ag rár kör -
nye zet vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Ter mé -
szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké -
pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
Há ló tér kép sze rin ti nyil ván tar tást ve zet
Nyil ván tart ja a vé dett ter mé sze ti ér té ke ket
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Részt vesz a kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la ti és kör -

nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti el já rá sok hoz szük sé ges
adat szol gál ta tás ban

Vé det té nyil vá ní tá si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Ter mé szet vé del mi alap terv ké szí té sé ben részt vesz
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Zaj mé rést vé gez
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ter mé szet vé del mi ér ték meg ha tá ro zá sát vég zi
Ter mé szet ká ro sí tás mé ré sét, ér té ke lé sét vég zi
Er dõk egész ség ügyi vizs gá la tát vég zi
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Re kul ti vá ci ós mun kák ban vesz részt
Gon dos ko dik a kó bor ál la tok be gyûj té sé rõl
Rág csá ló-men te sí tést vé gez tet köz te rü le ten

Szú nyoggyé rí tést vé gez tet
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Kul túr tör té ne ti ér té ke ket ke zel
Tá jé ko zó dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Köz le ke dést se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Tar tóz ko dást se gí tõ be ren de zé se ket ke zel
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez
Ter mé szet vé del mi el len õr zést vé gez
Sza bály sér té si, bün te tõ el já rást kez de mé nyez
Bír ság ki sza bá sát kez de mé nye zi
La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
Ter mé szet vé del mi ér de kek meg sér té se ese tén el jár
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Bi zo nyí tá si el já rás ban részt vesz
Pá lyá za tok el bí rá lá sá ban vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta, vé de lem fo ko za tai
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
C Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti mód sze rek
B Bi o in di ká ció mód sze re
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
D Ra di o ló gi ai jel lem zõk mé ré se
C Te le pü lés-egész ség ügy
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e
B Lég kör, le ve gõ tisz ta ság-vé de lem
B Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lés-üze mel te tés
B Ter mé sze ti ér té kek és azo kat ve szé lyez te tõ té nye -

zõk
B Kör nye zet tech ni kai alap mû ve le tek
B Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, tech no ló gi ák
C Po pu lá ci ók in situ ke ze lé se
C Po pu lá ci ók ex situ ke ze lé se
C Köz tisz ta sá gi és kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
D Út há ló zat fenn tar tá sa
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D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te
C Ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa
C Pa nasz ke ze lés alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák:

Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Rend sze re zõ ké pes ség
Rend szer ben való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1247–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Ter mé szet -
vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Ter mé szet- és
kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké pe sí tés -
hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:
Fel adat pro fil:
A szennye zõ anyag-ki bo csá tá so kat nyil ván tart ja
Nyil ván tart ja a ve szé lyes anya go kat
Kör nye zet vé del mi tár gyú je len té se ket ké szít
Részt vesz a kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la ti és kör -

nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti el já rá sok hoz szük sé ges
adat szol gál ta tás ban

En ge dé lye zé si el já rá sok hoz ada tot szol gál tat
Jog sza bá lyok ál tal elõ írt ter vek ké szí té sé ben részt vesz
Ter mé szet vé del mi alap terv ké szí té sé ben részt vesz
Ra di o ló gi ai jel lem zõ ket mér, ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez
Zaj mé rést vé gez
Áram lás tech ni kai mé ré se ket vé gez, ér té kel
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér, ér té kel
Épí tett kör nye zet fenn tar tá sá ban vesz részt
Köz te rü let-fenn tar tá si és út há ló zat-fenn tar tá si fel ada to -

kat lát el
Kör nye zet vé del mi el len õr zést vé gez

La kos ság kör nye zet tu dat fej lesz té sé ben vesz részt
In for má ci ós anya gok el ké szí té sé ben részt vesz
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Kap cso la tot tart a mé di á val
Zaj jal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Bûz zel és hul la dék kal kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Ár- és bel vi zek kel kap cso la tos pa na szok ügyé ben el jár
Víz- és lég szennye zés sel kap cso la tos pa na szok ügyé -

ben el jár
Az el já rás le foly ta tá sá ban köz re mû kö dik
Ha tó sá gi el len õr zés ben részt vesz
Hi va tal ból el já rás in dí tá sá ban részt vesz
Pá lyá za tok el bí rá lá sá ban vesz részt
Szél és víz eró zió el le ni vé de lem ben részt vesz
Ta laj ja ví tá si mun kák ban részt vesz
In teg rált gaz dál ko dás ban részt vesz
Öko ló gi ai gaz dál ko dás ban részt vesz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Zaj, zaj jal kap cso la tos alap is me re tek
C Ra dio ak ti vi tás a kör nye zet ben
C Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lé si inf ra struk tú ra
C Kör nye zet tech ni kai fi zi kai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai ké mi ai el já rá sok
C Kör nye zet tech ni kai bi o ló gi ai el já rá sok
C Hid ro szta ti ka és hid ro di na mi ka
C Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Ge o dé zi ai mé ré sek
C Vil la mos jel lem zõk mé ré se
C Zaj mé ré sek
C Te le pü lés-egész ség ügy
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan
C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Au to ma ti zá lás elve
C Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, vil la mos irá nyí tás elve
C Jel át ala kí tók mû kö dé se
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás rend szer e
B Lég kör, le ve gõ tisz ta ság-vé de lem
B Te le pü lé si alap is me re tek, te le pü lés-üze mel te tés
B Kör nye zet tech ni kai alap mû ve le tek
B Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, tech no ló gi ák
C Gé pé sze ti alap is me re tek
B Hid ro ló gia, hid ro met ria
B Ta laj mû ve lé si tech no ló gi ák
B Nö vény ter mesz té si, nö vény ápo lá si tech no ló gi ák
B Ál lat tar tá si tech no ló gi ák
B Ker té sze ti kul tú rák fenn tar tá si és ke ze lé si tech no -

ló gi ái

5. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1155



D Út há ló zat fenn tar tá sa
D Köz te rü let és be ren de zé se i nek fenn tar tá sa
D Ta laj tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Füst gáz tisz tí tá si tech no ló gi ák
D Su gár vé de lem
D Út fenn tar tás gé pe i nek tí pu sai, szer ke ze te
D Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek tí pu sai
D Épí tõ ipa ri gé pek tí pu sai, szer ke ze te

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép írás
3 Hely szín rajz ké szí té se
4 Épí té sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos és gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 La bo ra tó ri u mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Gé pé sze ti esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Tes ti erõ

Tû rõ ké pes ség

Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:

Prob lé ma elem zés -fel tá rás

Rend sze re zõ ké pes ség

Rend szer ben való gon dol ko dás

Az 54 850 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet-
és kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok

1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és 
ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok

1243–06 Ter mé szet- és kör nye zet vé de le mi
tech ni kus fel ada tok

Az 54 850 02 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet vé del mi
ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1244–06 Ag rár kör nye zet vé del mi ügy in té zõ
fel ada tok

Az 54 850 02 0100 33 02 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1245–06 Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel.

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1214–06 Ál ta lá nos kör nye zet vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tá s és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 15%
2. fel adat 25%
3. fel adat 20%
4. fel adat 25%
5. fel adat 15%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1242–06 Te le pü lé si kör nye zet vé de le mi tech ni kus és

ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus
fel ada tok
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si alap fo gal mak, te le pü lé si kör nye ze tet ter he lõ

ha tá sok. Kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák és gé pe i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se: 
1243–06 Ter mé szet- és kör nye zet vé de le mi tech ni kus

fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny ség esz kö ze i nek

jel lem zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Me zõ gaz da sá gi kör nye zet gaz dál ko dás fel ada tá nak, te -

vé keny sé gé nek jel lem zé se, ta laj vé del mi tech no ló gi ák,
 növénytermesztés és ál lat te nyész tés kör nye ze ti vo nat ko -
zá sa i nak be mu ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1244–06 Ag rár kör nye zet vé del mi ügy in té zõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tá s és szab vány ügy is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc 

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat: 
Gé pé szet és au to ma ti zá lá si mé ré sek és biz ton ság tech ni -

ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si és ke ze lé si mun kák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Me zõ gaz da sá gi kör nye zet gaz dál ko dás fel ada tá nak,

 tevékenységének jel lem zé se. Ta laj vé del mi tech no ló gi ák,
nö vény ter mesz tés és ál lat te nyész tés kör nye ze ti vo nat ko -
zá sai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 10%
2. fel adat 10%
3. fel adat 20%
4. fel adat 15%
5. fel adat 20%
6. fel adat 25%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1245–06 Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap ve tõ jog, szak igaz ga tá s és szab vány ügy
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi alap fo gal mak és a kör -

nye ze ti ele mek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni ka (fi zi ka, ké mi ai és bi o ló gi ai mé ré sek).

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák és gé pe i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny ség esz kö ze i nek

jel lem zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 20%
2. fel adat 20%
3. fel adat 20%
4. fel adat 20%
5. fel adat 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1246–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Ag rár kör -

nye zet vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Ter mé -
szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké -
pe sí tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si alap fo gal mak. Te le pü lé si kör nye ze tet ter -

helõ ha tá sok. Kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny ség esz kö ze i nek

is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Fenn tar tá si, ke ze lé si mun kák és gé pe i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 25%
2. fel adat 25%
3. fel adat 25%
4. fel adat 25%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1247–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Ter mé szet -

vé del mi ügy in té zõk ré szé re a Ter mé szet- és
kör nye zet vé del mi tech ni kus szak ké pe sí tés -
hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet tech ni kai el já rá sok, hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Te le pü lé si alap fo gal mak, te le pü lé si kör nye ze tet ter he lõ

ha tá sok. Kör nye zet vé del mi tech no ló gi ák is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Gé pé sze ti és au to ma ti zá lá si mé ré sek, és biz ton ság tech -

ni ká juk
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Me zõ gaz da sá gi kör nye zet gaz dál ko dás fel ada tá nak,

 tevékenységének jel lem zé se. Ta laj vé del mi tech no ló gi ák,
nö vény ter mesz tés és ál lat te nyész tés kör nye ze ti vo nat ko -
zá sai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 25%
2. fel adat 25%
3. fel adat 25%
4. fel adat 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 850 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet-
és kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí -
tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé -
ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 30
3. vizs ga rész: 25

Az 54 850 02 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör -
nye zet vé del mi ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

4. vizs ga rész: 100

Az 54 850 02 0100 33 02 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet -
vé del mi ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

5. vizs ga rész: 100

Az 54 850 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet-
és kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí -
tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé -
ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 850 02 0100 33 01 azo -
no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet vé del mi ügy in té zõ meg ne -
ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100

Az 54 850 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ter mé szet-
és kör nye zet vé del mi tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí -
tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé -
ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 850 02 0100 33 02 azo -
no sí tó szá mú, Ter mé szet vé del mi ügy in té zõ meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se
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5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Ter mé szet-
és kör nye zet -

vé del mi
 technikus

Ag rár kör nye -
zet vé del mi
ügy in té zõ

Természet -
védelmi

 ügyintézõ

Jár mû vek: gép ko csi,
mo tor ke rék pár,
mo tor csó nak

X X X

Te re pi, tár sa sá gi
egyen ru ha és ki egé szí tõk

X X X

Táv csõ, spek tív X X X

Éj jel lá tó ké szü lék X X X

Kom mu ni ká ci ós
esz kö zök: mo bil te le fon,
URH-ké szü lék, e-ma il

X X X

Fény ké pe zõ gép,
vi deo ka me ra,
szá mí tó gép, GPS

X X X

Te re pen szük sé ges
ké zi szer szá mok

X X X

Ter mé szet vé del mi
ha tó sá gi és tá jé koz ta tó
táb lák

X X X

Ta laj és víz min ta vé te li
esz kö zök

X X X

La bor fel sze re lés X X X

Ter mé szet vé del mi
ke ze lés esz kö zei

X X X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

9.

(272.)

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNOLÓGUS
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 853 02

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz- és szenny víz -
tech no ló gus

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 52 853 02 0010 52 01
Meg ne ve zés: Szenny víz tech no ló gus
Azo no sí tó szám: 52 853 02 0010 52 02
Meg ne ve zés: Víz tech no ló gus

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3129

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Víz- és szenny víz tech no ló gus 2 2000

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Szenny víz tech no ló gus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges
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El ága zás meg ne ve zé se: Víz tech no ló gus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3129 Egyéb tech ni ku sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Szak mai elõ írásokat al kal maz
Mun ka szer ve zé si fel ada to kat lát el
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Ok ta tá son-kép zé sen részt vesz, illetve tart
Részt vesz a terv ké szí té si mun kák ban
Kap cso la tot tart
Do ku men tá ci ó kat ke zel, tá rol, nyil ván tart
Mé ré se ket vé gez és ér té kel
Tech no ló gi át, rész tech no ló gi át üze mel tet és/vagy üze -

me lést irá nyít
Ví zi köz mû há ló za ti mun ká kat vé gez
Ügy fél szol gá la ti te vé keny sé get lát el
Ipar i víz gaz dál ko dá si fel ada to kat vé gez
Üze mel te ti a szenny víz tisz tí tó te le pi tech no ló gi át
Köz re mû kö dik a víz mi nõ sé gi jel lem zõk mé ré sé ben
Csa tor na há ló zat üze mel te tést vé gez, irá nyít
A csa tor na mû-kar ban tar tá si fel ada ta it vég zi, irá nyít ja
Üze mel te ti, ellen õr zi a csa tor na mû-rend szer gé pé sze ti

be ren de zé se it 
Üze mel te ti az ivó víz-elõ ál lí tás tech no ló gi á ját
Köz re mû kö dik a víz mi nõ sé gi jel lem zõk mé ré sé ben 
Víz mû há ló zat üze mel te tést vé gez, irá nyít
A víz mû kar ban tar tá si fel ada ta it vég zi, irá nyít ja
Üze mel te ti, ellen õr zi a víz mû rend szer gé pé sze ti be ren -

de zé se it 

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 853 01 0000 00 00 Víz ügyi tech ni kus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1223–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus és víz ügyi
tech ni kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a jog sza bá lyi vál to zá so kat
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyi vál to zá sok ról
Bel sõ uta sí tá sok össze ál lí tá sá ban köz re mû kö dik
Kap cso ló dó EU-s jog sza bá lyo kat (ke ret irány el ve ket)

meg is mer
Köz re mû kö dik te lep he lyi en ge dély be szer zé sé ben
Köz re mû kö dik épí té si en ge dély be szer zé sé ben
Köz re mû kö dik víz jo gi en ge dély be szer zé sé ben
Terv egyez te té sen, be já rá son vesz részt
Át adás-át vé te li el já rás ban köz re mû kö dik
Részt vesz az üzem be he lye zé si el já rás ban, pró ba üze -

me lés ben
Bír sá go kat szá mol
Fi gye li a szab vá nyok vál to zá sa it
Mun ka idõ be osz tást ké szít
Mun ka uta sí tást ké szít
Gon dos ko dik az egyé ni vé dõ esz kö zök meg lé té rõl
Gon dos ko dik a biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le i rõl
Ellen õr zi a mun ka vé del mi elõ írá sok be tar tá sát
Anyag igényt ál lít össze
Be szer zi, be sze rez te ti az anya go kat, esz kö zö ket
Gon dos ko dik az esz kö zök kar ban tar tá sá ról
Sze lek tí ven gyûj ti, gyûj te ti a hul la dé kot
Gon dos ko dik a ve szé lyes hul la dék meg fe le lõ gyûj té sé -

rõl, át adá sá ról
Köz re mû kö dik a hul la dék be val lás el ké szí té sé ben
Mun ka vé del mi ok ta tást tart
Tech no ló gi ai to vább kép zé sen részt vesz, ese ten ként to -

vább kép zé se ket tart
Lá to ga tók nak be mu ta tót tart
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát szer keszt
Mû sza ki/tech no ló gi ai szá mí tá so kat vé gez
Ár aján la tot ál lít össze
Épí tés szer ve zé si ter ve ket ké szít
Kap cso la tot tart a ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel, szak mai szer ve ze tek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
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Te re pi gyors mé ré se ket (tesz te ket) vé gez
Egy sze rû (ru tin) ké mi ai la bor vizs gá la to kat hajt vég re
In teg rált víz mi nõ sí tés ben köz re mû kö dik
Bi o ló gi ai víz mi nõ sí tést vé gez
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez és ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez és ér té kel
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Ve ze ték há ló za tok lé te sí té sé ben köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A ha tal mi ágak és funk ci ó ik
B A jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C A jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
C Ér vé nyes ség, ha tá lyos ság, köz zé té tel
C A vo nat ko zó kap cso ló dó ha zai jog sza bá lyok elõ -

írá sai (Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, hul -
la dék gaz dál ko dá si, víz gaz dál ko dá si tör vé nyek)

C A vo nat ko zó EU-s jog sza bá lyok elõ írá sai (Víz ke -
ret irány elv)

C Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok (fõbb sza bá lyo zá si te -
rü le tek és mó dok)

B Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írá sai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok (épí tés ügyi, víz ügyi, kör -

nye zet vé del mi) sa já tos sá gai
C A mû sza ki el len õri te vé keny ség sza bá lyai
C A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írá sai
C A vo nat ko zó EU-s szab vá nyok elõ írá sai
C Mun ka egész ség ügyi elõ írá sok
C Ve szély for rá sok a szak te rü le ten
C El já rás bal eset ese tén
B Mun ka he lyi ve ze tõ mun ka vé del mi fel ada tai
C A Mun ka vé del mi Sza bály zat(ok) elõ írá sai
B Tûz ve szé lyes sé gi fo ko za tok
B Jel leg ze tes tûz tí pu sok ok ta tá sá nak sza bá lyai
B A Tûz vé del mi Sza bály zat(ok) elõ írá sai
C A fõbb te vé keny sé gek kör nye ze ti ha tá sai
C A ne ga tív kör nye ze ti ha tá sok csök ken té sé nek le he -

tõ sé gei
C Az anya gok ve szé lyes sé gi osz tá lyok ba so ro lá sa
C Mun ka he lyi hul la dé kok gyûj té sé nek, tá ro lá sá nak

sza bá lyai
C Te re pi gyors mé ré sek (tesz tek) tech no ló gi á ja
B Min ta vé te le zé si és ke ze lé si tech no ló gi ák
B Mi nõ sé gi és mennyi sé gi elem zés mód sze rei
B Víz és szenny víz mi nõ sé gi mu ta tó i nak szab vá nyos

meg ha tá ro zá si mód jai
B Bi o in di ká ció
B Víz mi nõ sí tés
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
B Víz raj zi mé ré sek
B Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se

C Egye ne sek ki tû zé se és hossz mé ré sek
C De rék szö gû ko or di ná ta mé rés
B Szin te zés
C Föld hi va ta li nyil ván tar tá si rend szer
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré sé nek biz ton sá -

gos el já rá sai
C A mért pa ra mé te rek bõl to váb bi jel lem zõk szá mí tá -

sa
B Hid ro ló gi ai szá mí tá sok
B Hid ra u li kai szá mí tá sok
B Tech no ló gi ai szá mí tá sok
B Raj zo lás, szer kesz tés
B Épí tõ anya gok
B Föld mun kák tech no ló gi á ja
B Ve ze ték épí tés tech no ló gi á ja
B Be ton tech no ló gia
B Ütem ter vek
B El ren de zé si ter vek
B Költ ség szá mí tá sok
B Anyag gaz dál ko dás
C Bér gaz dál ko dás
C Mun ka erõ-gaz dál ko dás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL CAD
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Épí té si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Épí té si rajz ké szí té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Csõ ve ze té kek, csõ sze rel vé nyek jel ké pe i nek ér tel -

me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
3 Tá jé ko zó dás
3 Tér ér zé ke lés
3 Áram lás tech ni kai gé pek (szi vattyúk, komp resszo -

rok meg haj tó mo tor ral) hasz ná la ta
3 Me te o ro ló gi ai mé rõ ál lo más mû sze re i nek hasz ná -

la ta
3 Jog sza bály- és szab vány gyûj te mé nyek (CD-jog -

tár), nor ma gyûj te mé nyek hasz ná la ta
3 Ge o dé zi ai mû sze rek hasz ná la ta
4 La bor tech ni kai esz kö zök (ké mi ai és bi o ló gi ai la -

bor fel sze re lé sek) hasz ná la ta
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4 Te re pi gyors vizs gá la tok (tesz tek) esz kö ze i nek
hasz ná la ta

4 Hid ro met ri ai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Meg bíz ha tó ság
Hal lás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1224–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Kar ban tar tá si ter vet ké szít
Fel újí tá si ter vet ké szít
Hi te le sí té si, ka lib rá lá si ter vet ké szít
Se lej te zé si ter vet ké szít
Hul la dék gaz dál ko dá si ter vet ké szít
Meg va ló su lá si do ku men tá ci ót tá rol
Gép köny ve ket tá rol
Mé rõ esz köz nyil ván tar tást ve zet
Üze mel te tõi nyi lat ko za tot ad ki
Ha tó sá gi en ge dé lye ket nyil ván tart
Esz köz nyil ván tar tást ve zet
Vegy szer nyil ván tar tást ve zet
Hul la dék-nyil ván tar tást ve zet
Mû sze res mé ré se ket vé gez
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Fi zi kai el já rá sok be ren de zé se it, mû tár gya it mû köd te ti,

üze mét irá nyít ja
Ké mi ai el já rá sok be ren de zé se it, mû tár gya it mû köd te ti,

üze mét irá nyít ja
Bi o ló gi ai el já rá sok be ren de zé se it, mû tár gya it mû köd te -

ti, üze mét irá nyít ja
Részt vesz a tech no ló gi ai be ren de zé sek, mû tár gyak

fenn tar tá si, kar ban tar tá si mun ká i ban, a mun kák irá nyí tá -
sá ban

Há ló zat üze mel te té si fel ada to kat vé gez
Há ló zat-fenn tar tá si, kar ban tar tá si mun ká kat vé gez
Be je len té se ket fo gad
In téz ke dik a be je len té sek kel kap cso lat ban
Ipar i víz igényt/szenny víz mennyi sé get ha tá roz meg
Ipar i víz- és szenny víz ke ze lõ be ren de zé se ket üze mel tet
Köz re mû kö dik víz ta ka ré kos el já rá sok ki dol go zá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Gép szer ke zet tan
C Mo tor tan

C Haj tá si mó dok
C Elekt ro tech ni kai ala pok
C Föld mun ka gé pek
C Szál lí tó esz kö zök
C Eme lõ gé pek (da ruk, tar gon cák)
C Bur ko lat bon tás gé pei
C Szip pan tó és mo sa tó jár mû vek
C Szi vattyúk mû kö dé si elve
C Lég tech ni kai be ren de zé sek (komp resszo rok, fú -

vók) mû kö dé si elve
C A szi vattyúk ki vá lasz tá sá nak elve
C A szi vattyú kat haj tó mo to rok mû kö dé si elve
C A szi vattyúk szer ke ze ti ré szei
C A csö vek anya ga, kö té sei
C Csõ sze rel vé nyek
C Áram lás tech ni kai mé rõ be ren de zé sek
C Fi zi kai el já rá sok gé pé sze ti be ren de zé sei
C Ké mi ai el já rá sok gé pé sze ti be ren de zé sei
C Bi o ló gi ai el já rá sok gé pé sze ti be ren de zé sei
C Át eme lõk üze mel te té se és kar ban tar tá sa
C Fúvó gép ház üze mel te té se és kar ban tar tá sa
C Ka zá nok, hõ cse ré lõk, gáz mo to rok üze mel te té se és

kar ban tar tá sa
C Nyo más fo ko zók be ren de zé se i nek üze mel te té se és

kar ban tar tá sa
C A hid ra u li kus, pne u ma ti kus és vil la mos irá nyí tás

elve
C A jel át ala kí tók mû kö dé si elve
C A vil la mos ve zér lé si mó dok
C A hid ra u li kus és pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Fi zi kai jel lem zõk mé ré sé nek és re giszt rá lá sá nak

mód jai
C Ké mi ai jel lem zõk mé ré sé nek és re giszt rá lá sá nak

mód jai
C Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tá si rend szer
C Mé ret kü lönb ség el vén ala pu ló be ren de zé sek
C Sû rû ség kü lönb ség el vén ala pu ló be ren de zé sek
C Gáz el tá vo lí tás tech no ló gi ái
C Le ve gõ (oxi gén) be vi tel tech no ló gi ái
C For dí tott oz mó zis
C Ad szorp ció
C Víz tar ta lom-csök ken tés mód jai
C Oxi dá ci ós tech no ló gi ák
C Ki csa pa tás tech no ló gi ái
C PH sza bá lyo zás
C Ion cse re
C De rí té si tech no ló gi ák
C Ned ves ége tés tech no ló gi á ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Csõ ve ze té kek, sze rel vé nyek, ido mok hasz ná la ta
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3 Vil la mos- és áram lás tech ni kai mé rõ esz kö zök
hasz ná la ta

2 Ké zi szer szá mok (ha gyo má nyos és elekt ro mos)
hasz ná la ta

3 Szá mí tó gé pes fo lya mat irá nyí tás ér zé ke lõ mû sze rei 
és be avat ko zó egy sé ge i nek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tér be li tá jé ko zó dás
Tér lá tás
Fe le lõs ség tu dat
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1225–06 Szenny víz tech no ló gus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a fo lya mat irá nyí tá si rend szer in for má ci ó it
Gyûj ti az üzem vi te li ada to kat
Tech no ló gi ai nap lót ve zet
Ha vá ria ese tén in téz ke dik
Fel dol goz za az ener ge ti kai és üzem vi te li ada to kat
Te lep he lyi szem lét tart
Szenny víz rá csot üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
Ele ven isza pos rend szert üze mel tet, el len õriz
Cse peg te tõ tes tes rend szert üze mel tet, el len õriz
A har ma dik tisz tí tá si fo ko zat mû tár gya it, be ren de zé se it

üze mel te ti, ellen õr zi
Szenny víz ta va kat üze mel tet, el len õriz
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap sû rí tõt üze mel tet, el len õriz
Rot hasz tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap-víz te le ní tést vé gez, el len õriz
Kom posz tá lást vé gez, el len õriz
Bio gáz hasz no sí tást vé gez, el len õriz
Min ta vé te li ter vet ké szít
El vég zi, el vé gez te ti a mé ré se ket
Gyûj ti, elem zi a vizs gá la ti ered mé nye ket
Köz re mû kö dik a rend kí vü li min ta vé te le zé sek ben
In téz ke dik a tech no ló gi ai be avat ko zá sok ról
Adat szol gál ta tást vé gez
Gra vi tá ci ós rend szert üze mel tet, el len õriz
Nyo más alat ti rend szert üze mel tet, el len õriz
Vá ku u mos rend szert üze mel tet, el len õriz
Új rá kö tést épít, épít tet ki
A tisz tí tó te lep kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
A csa tor na há ló zat kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
Köz mû nyil ván tar tást ve zet

Te le pi és há ló za ti áte me lõ ket mû köd tet, el len õriz
Fúvó gép ház be ren de zé se it mû köd te ti, ellen õr zi
Ka zá nok, hõ cse ré lõk, gáz mo to rok mû kö dé sét ellen õr zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Üle pí tõk üze mel te té se
B Ho mok fo gók üze mel te té se
B Rá csok üze mel te té se
B Szû rõk üze mel te té se
B Fel úsz ta tó és flo tá ló be ren de zé sek üze mel te té se
B Ele ven isza pos rend sze rek üze mel te té se
B Cse peg te tõ tes tek üze mel te té se
B Me rü lõ tár csás be ren de zé sek üze mel te té se
B Több lép csõs rend sze rek üze mel te té se
B Ta vas rend sze rek üze mel te té se
B Vegy sze res in ten zi fi ká lás
B Fer tõt le ní tés
B Ipar i szenny vi zek tisz tí tá sá nak spe ci á lis mód sze rei
B Sû rí tõ és víz te le ní tõ be ren de zé sek
B Rot hasz tók üze mel te té se
B Kom posz tá lás
B Bio gáz hasz no sí tó be ren de zé sek
B Mé rés tech ni ka a tech no ló gi á ban
B Fo lya mat irá nyí tás
B Adat fel dol go zás
B Nap ló zás
B Mû sza ki do ku men tá ci ók ke ze lé se
B Há ló za tok kar ban tar tá sa
B Mû tár gyak kar ban tar tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szenny víz tech no ló gi ai be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
In for má ció gyûj tés
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Ter ve zés
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Hely zet fel is me rés
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1226–06 Víz tech no ló gus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a fo lya mat irá nyí tá si rend szer in for má ci ó it
Gyûj ti az üzem vi te li ada to kat
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Tech no ló gi ai nap lót ve zet
Ha vá ria ese tén in téz ke dik
Fel dol goz za az ener ge ti kai és üzem vi te li ada to kat
Te lep he lyi szem lét tart
Fel szín alat ti víz ki ter me lé sét vég zi, irá nyít ja
Fel szí ni víz ki ter me lé sét vég zi, irá nyít ja
Gáz ta la ní tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Le ve gõz te tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Ho mok szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
Ak tív anya gú szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
Ar zén men te sí tõ/vas-man gán ta la ní tó stb. be ren de zé se -

ket üze mel tet, el len õriz
Víz fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Ge re bet üze mel tet, el len õriz
Szi ta szö ve tes szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
De rí tõ be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Min ta vé te li ter vet ké szít
El vég zi, el vé gez te ti a tech no ló gi ai mé ré se ket
Rend kí vü li min ta vé telt ren del el
In téz ke dik a tech no ló gi ai be avat ko zá sok ról
Adat szol gál ta tást vé gez
Nyo mó csõ há ló za tot üze mel tet, el len õriz
Víz mû te le pi tá ro ló kat üze mel tet, el len õriz
Új be kö tést épít, épít tet ki
A te lep kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
A víz ki vé tel kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
Há ló za ti tá ro lók kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
A csõ há ló zat kar ban tar tá si mun ká it vég zi, irá nyít ja
Köz mû nyil ván tar tást ve zet
Vegy szer ada go ló be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Szi vattyú kat (víz ki vé te li, há ló za ti stb.) üze mel tet, el len -

õriz
Nyo más fo ko zó be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Fel szí ni víz ki vé te lek üze mel te té se
B Fel szín alat ti víz ki ter me lõ be ren de zé sek, mû tár -

gyak üze mel te té se
B Szû rõk üze mel te té se
B Üle pí tõk üze mel te té se
B Fer tõt le ní tõk üze mel te té se
B De rí tõ be ren de zé sek üze mel te té se
B Ol dott anya gok el tá vo lí tá sá ra szol gá ló be ren de zé -

sek
B Szi vattyúk, nyo más fo ko zók üze mel te té se
B Vegy szer ada go lók üze mel te té se
B Tech no ló gi ai ve ze té kek üze mel te té se
B Mé rés tech ni ka a tech no ló gi á ban
C Adat fel dol go zás
C Nap ló zás
C Mû sza ki do ku men tá ci ós elõ írá sok
B Há ló zat kar ban tar tás
B Mû tárgy kar ban tar tás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Sze rel vé nyek kel, ido mok kal el lá tott nyo mó csö vek 

hasz ná la ta
4 Víz tech no ló gi ai be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
In for má ció gyûj tés
Prob lé ma elem zés-fel tá rás
Ter ve zés
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Hely zet fel is me rés
Ered mény ori en tált ság

Az 52 853 02 0010 52 01 azo no sí tó szá mú, Szenny víz tech no ló gus
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1223–06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi
technikus feladatok

1224–06 Víz- és szennyvíztechnológus feladatok

1225–06 Szennyvíztechnológus feladatok

Az 52 853 02 0010 52 02 azo no sí tó szá mú,, Víz tech no ló gus
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1223–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus és víz ügyi
tech ni kus fel ada tok

1224–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus fel ada tok

1226–06 Víz tech no ló gus fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1223–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus és víz ügyi

tech ni kus fel ada tok
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ál ta lá nos jogi és szak igaz ga tá si fel ada tok a kör nye zet -

vé de lem, víz gaz dál ko dás te rü le tén
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mé ré sek és hoz zá juk kap cso ló dó biz ton ság tech ni ka.

Raj zi fel dol go zás szá mí tó gép pel
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Lé te sí tés és fel ada tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 25%
2. fel adat 40%
3. fel adat 35%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1224–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus fel ada tok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Gé pé szet, au to ma ti zá lás és biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Tech no ló gi ai el já rá sok, mû ve le tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1225–06 Szenny víz tech no ló gus fel ada tok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szenny víz tisz tí tá si- és iszap ke ze lé si tech no ló gi ák üze -

mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Üzem el len õr zés, kar ban tar tás és mû sza ki do ku men tá ció
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1226–06 Víz tech no ló gus fel ada tok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz mû üze mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Üzem el len õr zés, kar ban tar tás és mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 853 02 0010 52 01 azo no sí tó szá mú, Szenny víz -
tech no ló gus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 40

Az 52 853 02 0010 52 02 azo no sí tó szá mú, Víz tech no -
ló gus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 20
4. vizs ga rész: 40

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

Az el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek
ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé -
ges esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Szenny víz -
tech no ló gus

Víztechno -
lógus

Irodatechnikai felszerelés X X

Laboratóriumi eszközök X X

Mérõmûszerek X X

Szakkönyvek X X

Jogszabály-gyûjtemény X X

Szabványgyûjtemény X X

Számítógép és szoftverek X X

Gépjármûvek X X
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VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

10.

(273.)

VÍZKÁRELHÁRÍTÓ  SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 853 05 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz kár el há rí tó

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1 Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2 El ága zá sok: Nin cse nek

3.3 Rá épü lés: Nincs 

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5379

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Víz kár el há rí tó – 800

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz kár el há rí tó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Fi gye lõ szol gá la tot lát el
Ve ze ti a he lyi nyil ván tar tá so kat a te rü le tén
Fel ké szül a kár el há rí tá si (mennyi sé gi, mi nõ sé gi) be -

avat ko zá sok ra
El vég zi a víz kár (mennyi sé gi, mi nõ sé gi) ész le lé se kor

szük sé ges fel ada to kat
Kár el há rí tást (mennyi sé gi, mi nõ sé gi) vé gez 
Meg aka dá lyoz za a szennye zõ anyag fel szí ni és fel szín

alat ti víz be ju tá sát (pl. ha vá ri ák, bal ese tek ese tén)
El vég zi a kár el há rí tás utá ni te en dõ ket
Kar ban tar tá si fel ada to kat vé gez a vé del mi esz kö zö kön

és a vé del mi lé te sít mé nye ken
Kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi te vé keny sé get vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1209–06 Víz kár el há rí tó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be jár ja a mû kö dé si te rü le tet
Víz raj zi ada to kat ész lel és je len t
Fi gye li a fel szí ni vi zek ál la pot vál to zá sát
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Fi gye lem mel kí sé ri a hid ro me te o ro ló gi ai kö rül mé nye ket
Fi gye li a vi zek élet kö zös sé ge i nek vál to zá sa it (pl. nö -

vény zet, al gá so dás)
Fi gye li a te rü le tén meg je le nõ il le gá lis hul la dék le ra kó

he lye ket és il le gá lis le ürí té se ket
Víz min tát vesz a szennye zé si hely rõl
Gyors (tesz) vizs gá la to kat vé gez
Fi gye lem mel kí sé ri a véd mû vek ál la po tát
Szol gá la ti nap lót ve zet
Nyil ván tart ja a ren del ke zés re álló vé del mi esz kö zö ket

(sa ját és más szer ve ze tek nél lé võk)
Nyil ván tart ja a víz mi nõ sé gi ada to kat
Bi zony la to kat, BSZ, MFBSZ je gye ket ál lít ki
Hid ro ló gi ai, hid ro met ri ai ada to kat nyil ván tart
Szál lí tó le ve le ket ál lít ki
Be jár ja a kár el há rí tá si be avat ko zá si pon to kat a vonat -

kozó te rü le ti ter vek alap ján
Részt vesz a kár el há rí tá si gya kor la to kon
Fo lya ma to san ellen õr zi a kár el há rí tá si anya gok, esz kö -

zök meg lé tét, ál la po tát
Fi gye lem mel kí sé ri a fel vo nu lás ra is hasz nál ha tó út vo -

na lak jár ha tó sá gát
Ellen õr zi a rá bí zott gé pek, be ren de zé sek mû sza ki ál la -

po tát, mû kö dõ ké pes sé gét
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik
Ér te sí ti az in téz ke dés re jo go sul ta kat
Részt vesz a ki vál tó ok és a szennye zõ fel de rí té sé ben
Lo ka li zál ja a szennye zést
Rög zí ti a víz fi zi kai jel lem zõ it (hõ mér sék let, szín, szag,

át lát ha tó ság stb.)
Köz re mû kö dik a szennye zés után pót lá sá nak meg szün -

te té sé ben
Me rü lõ fa lat te le pít olaj szennye zés ese tén
Olaj fel ita tó anya go kat szór, vagy he lyez el a ví zen
Részt vesz a szennye zõ dés el tá vo lí tá sá ban
Gon dos ko dik a hal te te mek össze gyûj té sé rõl
Irá nyít ja a be osz tott se géd erõk mun ká ját
Gon dos ko dik a szennye zõ for rás (el ha gyott hul la dék)

õr zé sé rõl
Gon dos ko dik a véd mû vek sza bály zat sze rin ti ál la gá ról
Hul lám ve rés ellen vé de ke zik
Buz gár ellen vé de ke zik
Nyúl gá tat épít
A töl tés men tet ol da li le ter he lé sét vég zi
Szád fal épí té sé ben vesz részt
Töl tés sza ka dás el zá rá sá ban vesz részt
Szi vár gás ellen vé de ke zik
A víz vissza ve ze té sé ben vesz részt
Hely re ál lí tá si mun kák ban vesz részt
Víz kor mány zó mû tár gya kat üze mel tet
Fi gye lem mel kí sé ri a te rü le tén lévõ mû tár gyak, csa tor -

nák és víz fo lyá sok ál la po tát, mû kö dé sét
Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a bel ví zi el ön té se ket

és azok te rü let hasz ná lat sze rin ti meg osz lá sát
Víz fo lyá so kat és csa tor ná kat üze mel tet

Fi gye lem mel kí sé ri a med rek ben és a te rü le ten le fo lyó
vi zek áram lá sát, össze gyü le ke zé sét

Fi gye lem mel kí sé ri a víz vissza tar tás ra al kal mas te rü le -
te ket

Fi gye lem mel kí sé ri más szer ve ze tek (ön kor mány zat,
gaz dál ko dók) ál tal vég zet bel ví zi he lyi víz kár el há rí tá si
 tevékenységet

Fi gye lem mel kí sé ri a vi zes élõ he lye ket és köz re mû kö -
dik víz pót lá suk vég re haj tá sá ban

Részt vesz az il le gá lis hul la dék le ra kók, le ürí tõ he lyek
fel szá mo lá sá ban

Föld mun ká val (kör töl tés sel, kör be ár ko lás sal) gon dos -
ko dik a szennye zõ anyag hely ben tar tá sá ról

Szi ge te lõ anyag el he lye zés sel (fó li á zás sal) gon dos ko dik 
a csa pa dék víz zel tör té nõ be mo só dá sok el há rí tá sá ról

Részt vesz a szennye zett ta laj mi e lõb bi ki ter me lé sé ben
Részt vesz a szennye zett ta laj el szál lí tá sá ban és ár ta -

lom men tes el he lye zé sé ben
Részt vesz a szennye zett víz tér át öb lí té sé ben
Fi gyel mez te tõ táb lá kat he lyez ki
Utó vizs gá la to kat vé gez az érin tett víz te rek ben
Utó el len õr zést tart a szennye zõ for rás nál
Részt vesz a szennye zett nö vény zet el tá vo lí tá sá ban és

ár ta lom men tes el he lye zé sé ben
Részt vesz a ta laj cse ré ben, a tisz ta ta laj jal tör té nõ fel töl -

tés ben
Gon dos ko dik a vé de ke zé si esz kö zök szennye zõ anyag-

men te sí té sé tõl
Biz to sít ja a mû tár gyak meg kö ze lít he tõ sé get (te rep ren -

de zés, ka szá lás, cser je ir tás)
Kar ban tart ja a mû tár gyak el zá ró szer ke ze te it
A gé pe ket, be ren de zé se ket üzem kész ál la pot ba he lye zi
Gon dos ko dik a so rom pók, út jel zõk fes té sé rõl
Kar ban tart ja a min ta vé tel esz kö ze it
Gon dos ko dik a vé del mi esz kö zök kar ban tar tá sá ról
El vég zi a vé del mi mû vek és vé de ke zé si he lyek kar ban -

tar tá sát
El vég zi a gépi esz kö zök egy sze rû kar ban tar tá sát, ja ví tá -

sát (gyer tya, ék szíj cse re, fagy ál ló fo lya dék)
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik ve szé lyes hul la dék szak sze rû gyûj té sé -

ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hid ro me te o ro ló gi ai jel lem zõk mé ré se
C Be szi vár gás
C Le fo lyás
C Fel szí ni és fel szín alat ti vi zek jel lem zõi
C Víz fo lyá sok ki ala ku lá sa
C Víz fo lyá sok al ak ta na
C Ál ló vi zek hid ro ló gi á ja
C Víz ál lás mé rés
C Víz ho zam-mé rés
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C Me der fel vé te li mó dok
C Nagy vi zek kár té te lei
C Bel víz el ve ze té se
C Ár men te sí té si mó dok
C Hid ro grá fia
C Hid ro szta ti ka alap egyen le te és al kal ma zá sa
C Víz nyo más áb rák
C Úszás vizs gá la ta
C Fo lya dék moz gá sok osz tá lyo zá sa
C Sza bad fel szí nû víz moz gás jel lem zõi
C Nyo más alat ti víz moz gás jel lem zõi
C Mû tárgy hid ra u li kai alap fo gal mak
C Víz fi zi kai jel lem zõi
C Víz ké mi ai jel lem zõi
C Víz bi o ló gi ai, bak te ro ló gi ai jel lem zõi
C Víz mi nõ sí tés
C Bi o ló gi a i lag bont ha tó szennye zõ anya gok tu laj -

don sá gai
C Bi o ló gi ai úton nem bont ha tó szennye zõ anya gok

tu laj don sá gai
C Mik ro szennye zõk tu laj don sá gai
C Hõ szennye zés okoz ta prob lé mák
C Ra dio ak tív szennye zés okoz ta prob lé mák
B Víz min ta vé te lek
B Fi zi kai víz mi nõ sé gi vizs gá la tok
B Ké mi ai víz mi nõ ség vizs gá la tok
B Bi o ló gi ai víz mi nõ ség vizs gá la tok
B To xi ko ló gi ai vizs gá la tok
B Gyors tesz tek al kal ma zá sa a víz mi nõ ség vizs gá la -

tok ban
C Szennye zett víz le vo nul ta tá sa
C Szennye zõ anya gok és ha tá suk
C Vé de ke zés víz kor mány zás sal
C Vé de ke zés le ve gõz te tés sel
C Vé de ke zés ké mi ai ke ze lés sel
C Vé de ke zés olaj szennye zé sek ellen
C Vé de ke zés szi lárd úszó szennye zé sek ellen
C Vé de ke zés so rán a víz bõl ki ke rült szennye zõ anya -

gok ke ze lé se
C Part meg tisz tí tá sa és hely re ál lí tá sa
C Kö rül zá rás, át ita tás és ki ter me lés a fel szí nen
C Víz- és olaj zá ró füg gö nyök al kal ma zá sa
C Ta laj vi zet szennye zõ olaj ki ter me lé se
C Szennye zé sek ta laj víz be ke rü lé sé nek meg elõ zé se
C Szennye zés mér té ké nek becs lé se
C Víz szennye zé sek el le ni vé de lem esz kö zei
C Tá jé koz ta tá si, kap cso lat tar tá si te vé keny sé gek
C Rend kí vü li szennye zé sek hely ben tar tá sa
C Fi gye lõ há ló zat te vé keny sé ge
C Vé de ke zés le foly ta tá sa
C Vé de ke zés utó mun ká la tai
C Véd mû vek, vé del mi esz kö zök fenn tar tá si és kar -

ban tar tá si mun kái
C Vé del mi nap lók és kár el há rí tá si ter vek al kal ma zá sa
C Bi zony la tok, BSZ-, MFBSZ-je gyek ki ál lí tá sa
C Vé dõ esz kö zök al kal ma zá sa

C Mun ka vé del mi elõ írá sok
B Sze lek tív hul la dék gyûj tés tech no ló gi ái
B Ter mé szet vé de le mi alap is me re tek
B Kör nye zet vé del mi elõ írá sok
B Ve szé lyes hul la dé kok ra vo nat ko zó elõ írá sok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
5 Vé de ke zés ben al kal ma zott gé pek hasz ná la ta
4 Kar ban tar tá si, fenn tar tá si esz kö zök, gé pek hasz ná -

la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Mo no tó nia-tû rés
Fe le lõs ség tu dat
Ter hel he tõ ség
Meg bíz ha tó ság
Moz gás ko or di ná ció
Tes ti erõ
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Mód sze res mun ka vég zés

A 31 853 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz kár el há rí tó
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja  meg ne ve zé se

1209–06 Víz kár el há rí tó fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
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2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1209–06 Víz kár el há rí tó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz mi nõ sé gi kár el há rí tás, ár víz vé de lem, bel víz vé de lem
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség:
gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mû sza ki do ku men tá lás szá mí tó gép hasz ná la tá val
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség:
gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gia és hid ra u li ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Víz mi nõ ség-vé de lem, ár víz-, bel víz- és kör nye zet vé de -

lem, biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 15%
3. fel adat 15%
4. fel adat 30%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 853 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Vízkárelhá -
rító meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai:

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz kár el há rí tó

Ké zi szer szá mok X

Kis gé pek X

Fenn tar tó gé pek X

Gép jár mû vek X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz kár el há rí tó

Vízi jár mû vek X

Vé del mi esz kö zök X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.

A szak mai te vé keny ség el lá tá sa so rán al kal ma zott gé -
pek ke ze lé sé nek fel té te le a víz kár el há rí tó szak ké pe sí tés
ese tén: a gé pek ke ze lé sé re kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott gép ke ze lõi jo go sít vány

11.

(274.)

VÍZMÛKEZELÕ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 853 06 1000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz mû ke ze lõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 31 853 06 0100 31 01
Meg ne ve zés: Hid ro for ke ze lõ
Azo no sí tó szám: 31 853 06 0100 31 02
Meg ne ve zés: Víz gép ke ze lõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 8231

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Víz mû ke ze lõ 2 2000
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II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz mû ke ze lõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya:  40 %
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4.  Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hid ro for ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 700
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60 %
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az

e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a Kör nye zet vé de lem-
víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra meg ha tá ro zott kom pe -
ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a
szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam ke re té ben is. Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –

Óra szám: 700

3. El mé let ará nya: 40%

4. Gya kor lat ará nya: 60%

5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk
ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1.  A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ
mun ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

8231 Víz mû gép ke ze lõ

2.  A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Vég zi és/vagy irá nyít ja a víz ki ter me lést

A tech no ló gi ai be ren de zé se ket üze mel te ti és/vagy
 ellenõrzi

Kar ban tar tá si fel ada to kat vé gez

Ivó víz há ló zat bõ ví té si mun ká kat vé gez

Kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi te vé keny sé get vé gez

Ügy fél szol gá la ti te vé keny sé get lát el

Nyil ván tar tá so kat ve zet

Mé ré se ket vé gez

Mû sza ki do ku men tá ci ót hasz nál

Tech no ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

31 853 01 0000 00 00 Csa tor na mû-ke ze lõ

31 853 03 0000 00 00 Für dõ üze mi gé pész
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IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1249–06  Csa tor na mû ke ze lõ, für dõ üze mi gé pész és
víz mû ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik a

fo lya mat irá nyí tás ba
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Szi vattyú kat mû köd tet
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gép könyv ve ze tés
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta

C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re
C Kör nye zet vé del mi elõ írá sok
C Me net le ve lek ve ze té se
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írá sok
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
B Tûz vé del mi elõ írá sok
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Víz ho zam-mé ré sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2  ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2  ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2  ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2  ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2  ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2  ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la ta
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
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Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (ellen õr zõ ké pes ség)
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1250–06 Víz mû ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A mû tárgy tól füg gõ en ellen õr zi a víz ki vé te li mû tárgy

be öm lõ nyí lá sa it, rá csa it
Üzem be he lye zi a víz ki ter me lés hez szük sé ges szivaty -

tyúkat
Üze mi pa ra mé te re ket el len õriz (nyo más, üze mi víz szint,

víz ho zam)
Víz ki vé te li szi vattyú kat el len õriz (szi vattyú tel je sít mény,

töm sze len ce, csap ágy ház, ka vi tá ció)
Tá ro zók idõ be li telt sé gé nek sza bá lyo zá sá val op ti ma li zál
Iszap-víz te le ní tést vé gez
Le ve gõz te tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Ar zén men te sí tõ/vas- man gán ta la ní tó stb. be ren de zést

üze mel tet, el len õriz
Ge re be ne ket üze mel tet, el len õriz
Szi ta szö ve tes szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
De rí tõ be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Ellen õr zi a me den ce sze rel vé nye ket, túl fo lyó kat, szel lõ -

zõ ket
Töl ti/ürí ti a me den cé ket
Biz to sít ja az ál lan dó nyo mást a víz el lá tó rend sze rek ben
Üzem be he lye zi/le ál lít ja a hid ro fort
Be ál lít ja, illetve ellen õr zi a hid ro for üze mi nyo más tar -

to má nyát
Nyo más fo ko zó szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Há ló za ti tá ro ló kat kar ban tart
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a tech no ló gi ai be ren de -

zé se ken, mû tár gya kon
Házi be kö tést ké szít
El ké szült ve ze ték sza ka szon nyo más pró bát vé gez
El ké szült ve ze ték sza kaszt fer tõt le ní ti, mo sat ja

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Há ló zat hely szín raj zi és mély sé gi el he lyez ke dés
C Ak nák és sze rel vé nyek ki ala kí tá sa
C Át eme lõk, nyo más fo ko zó gép há zak
C Csõ anya gok tu laj don sá gai, meg mun ká lá sa
C Csõ há ló zat el he lyez ke dé se (köz mû sáv, köz mû fo -

lyo só, alag út)

C Csõ kö té sek
B Fo lyó ví zi víz ki vé te li mû vek
B Ga lé ri ák
C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta
C Há ló zat mo sa tá si el já rá sok
D Ha zai nyers vi zek mi nõ ség e
C Ivó víz mi nõ ség kö ve tel mé nyei
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
C Le ve gõz te tõ el já rá sok
D Nyers víz mi nõ ség vál to zá sát oko zó kö rül mé nyek
C Szol gál ta tói be kö té sek
C Ta laj víz dú sí tás
B Ta vi-víz ki vé te li mû vek, víz tá ro zók
C Tér szin ti tá ro zók, sze rel vé nyei, mû köd te té se
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
B Vé dõ rend sza bá lyok
C Víz el lá tá si rend sze rek és kap cso la ta ik
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa
C Víz tor nyok fel épí té se, üze mel te té se
C Víz szál lí tás mód ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1251–06 Víz mû ke ze lõ és csa tor na mû-ke ze lõ fel ada -
tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Új rá kö tés ki ala kí tá sa miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
Bi o in di ká ci ót al kal maz
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Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Be fe je zõ mun kák
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
C Csa pa dék mé ré sek
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta
C Víz nyo más meg ha tá ro zá si mód sze rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1252–06 Víz- és für dõ üze mi gép ke ze lés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Üzem be he lye zi és ellen õr zi a kút üze met (nyo más, tel -

je sít mény fel vé tel), ellen õr zi a kút vé del mi au to ma ti kát
Szük ség ese tén víz ho zam sza bá lyo zást, be ál lí tást vé gez
Ellen õr zi a ki ter melt víz fi zi kai pa ra mé te re it (szín, szag, 

át lát szó ság)

Üze mi pa ra mé te re ket el len õriz (nyo más, üze mi víz -
szint, víz ho zam)

Víz szû rõ ket/szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Tech no ló gi ai vegy sze re ket ke zel, tá rol, be ke ver
Vegy szer ada go ló be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Gáz ta la ní tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a tech no ló gi ai be ren de -

zé se ken, mû tár gya kon
Köz re mû kö dik kút kar ban tar tá si mun kák ban
Köz re mû kö dik a víz ki vé te lé nek kar ban tar tá si mun ká i ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Fi gye lõ ku tak
C For rá sok, karszt vi zek
C Gáz ta la ní tás
C Komp resszo rok, lég be fú vók
C Ku tak, kút tí pu sok faj tái
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás rend szer e
C Üze mi min ta vé te lek
B Vé dõ rend sza bá lyok
C Vé dõ te rü le tek
B Vegy szer ada go lás
C Víz szennye zõ for rá sai
C Víz bá zi sok ér zé keny sé ge
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tü rel mes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1253–06 Hid ro for ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ellen õr zi a me den ce sze rel vé nye ket, túl fo lyó kat, szel lõ -

zõ ket
Töl ti/ürí ti a me den cé ket
Szi vattyú kat mû köd tet
Biz to sít ja az ál lan dó nyo mást a víz el lá tó rend sze rek ben
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik a

fo lya mat irá nyí tás ba
Üzem be he lye zi/le ál lít ja a hid ro fort
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Be ál lít ja, illetve ellen õr zi a hid ro for üze mi nyo más tar -
to má nyát

Nyo más fo ko zó szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük
C Kör nye zet vé del mi elõ írá sok
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írá sok
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
B Tûz vé del mi elõ írá sok
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ho zam-mé ré sek
C Ak nák és sze rel vé nyek ki ala kí tá sa
C Át eme lõk, nyo más fo ko zó gép há zak
C Ivó víz mi nõ ség kö ve tel mé nyei
C Tér szin ti tá ro zók, sze rel vé nyei, mû köd te té se
C Víz el lá tá si rend sze rek és kap cso la ta ik
C Víz tor nyok fel épí té se, üze mel te té se
C Víz szál lí tás mód ja
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Víz nyo más meg ha tá ro zá si mód sze rek
C Vé dõ te rü le tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se

3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Tü rel mes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1254–06 Víz gép ke ze lõ fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Üzem be he lye zi és ellen õr zi a kút üze met (nyo más, tel -

je sít mény fel vé tel), ellen õr zi a kút vé del mi au to ma ti kát
Szük ség ese tén víz ho zam sza bá lyo zást, be ál lí tást vé gez
Ellen õr zi a ki ter melt víz fi zi kai pa ra mé te re it (szín, szag, 

át lát szó ság)
Üze mi pa ra mé te re ket el len õriz (nyo más, üze mi víz szint,

víz ho zam)
A mû tárgy tól füg gõ en ellen õr zi a víz ki vé te li mû tárgy

be öm lõ nyí lá sa it, rá csa it
Üzem be he lye zi a víz ki ter me lés hez szük sé ges szivaty -

tyúkat
Víz ki vé te li szi vattyú kat el len õriz (szi vattyú tel je sít -

mény, töm sze len ce, csap ágy ház, ka vi tá ció)
Tá ro zók idõ be li telt sé gé nek sza bá lyo zá sá val op ti ma li zál
Iszap-víz te le ní tést vé gez
Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Gáz ta la ní tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Le ve gõz te tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Víz szû rõ ket/szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Ar zén men te sí tõ/vas- man gán ta la ní tó stb. be ren de zést

üze mel tet, el len õriz
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Ge re be ne ket üze mel tet, el len õriz
Szi ta szö ve tes szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
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De rí tõ be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Tech no ló gi ai vegy sze re ket ke zel, tá rol, be ke ver
Vegy szer ada go ló be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Ellen õr zi a me den ce sze rel vé nye ket, túl fo lyó kat, szel lõ -

zõ ket
Töl ti/ürí ti a me den cé ket
Szi vattyú kat mû köd tet
Biz to sít ja az ál lan dó nyo mást a víz el lá tó rend sze rek ben
Fi gye lem mel kí sé ri, és szük ség sze rint be avat ko zik a

fo lya mat irá nyí tás ba
Üzem be he lye zi/le ál lít ja a hid ro fort
Be ál lít ja, illetve ellen õr zi a hid ro for üze mi nyo más tar -

to má nyát
Nyo más fo ko zó szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Kar ban tart ja a vé dõ te rü le tet
Köz re mû kö dik kút kar ban tar tá si mun kák ban
Köz re mû kö dik a víz ki vé te lé nek kar ban tar tá si mun ká i ban
Ha vá ri ák el há rí tá sá ban köz re mû kö dik
Sze lek tí ven gyûj ti a hul la dé kot
Köz re mû kö dik a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû gyûj -

té sé ben, tá ro lá sá ban, át adá sá ban
Tisz tán tart ja a mun ka te rü le tet és vé dõ te rü le tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat
Be je len té se ket fo gad, tá jé koz ta tást nyújt
Köz re mû kö dik a be je len tett hi bák el há rí tá sá ban
Le ol vas sa és rög zí ti az üze mi pa ra mé te re ket
Kész let nyil ván tar tást ve zet, jel zi az anyag szük ség le tet
Fi zi kai, ké mi ai jel lem zõ ket mér gyors tesz tek kel, mû -

sze rek kel
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõ ket

szá mol
Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá so kat vé gez
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Fi zi kai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta
C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re

C Kör nye zet vé del mi elõ írá sok
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Mun ka he lyi bal ese tek so rán kö ve ten dõ el já rás
C Mun ka nap lók ve ze té se
B Mun ka vé del mi elõ írá sok
C Sze lek tív hul la dék gyûj tés mód sze rei
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Tech no ló gi ai uta sí tá sok
B Tûz vé del mi elõ írá sok
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Üzem nap lók ve ze té se
B Vé dõ esz kö zök hasz ná la ta
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Víz fer tõt le ní té sé nek fo lya ma ta
C Víz fi zi kai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ké mi ai jel lem zõ i nek mé ré se
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Víz ho zam-mé ré sek
C Ak nák és sze rel vé nyek ki ala kí tá sa
C Át eme lõk, nyo más fo ko zó gép há zak
B Fo lyó ví zi víz ki vé te li mû vek
B Ga lé ri ák
C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta
D Ha zai nyers vi zek mi nõ ség e
C Ivó víz mi nõ ség kö ve tel mé nyei
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
C Le ve gõz te tõ el já rá sok
D Nyers víz mi nõ ség vál to zá sát oko zó kö rül mé nyek
B Ta vi-víz ki vé te li mû vek, víz tá ro zók
C Tér szin ti tá ro zók, sze rel vé nyei, mû köd te té se
B Vé dõ rend sza bá lyok
C Víz el lá tá si rend sze rek és kap cso la ta ik
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa
C Víz tor nyok fel épí té se, üze mel te té se
C Víz szál lí tás mód ja
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
C Egy sze rûbb hid ro ló gi ai, hid ra u li kai szá mí tá sok
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Nyo más alat ti víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Víz nyo más meg ha tá ro zá si mód sze rek
C Fi gye lõ ku tak
C For rá sok, karszt vi zek
C Gáz ta la ní tás
C Komp resszo rok, lég be fú vók
C Ku tak, kút tí pu sok faj tái
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás rend szer e
C Üze mi min ta vé te lek
B Vé dõ rend sza bá lyok
C Vé dõ te rü le tek
B Vegy szer ada go lás
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C Víz szennye zõ for rá sai
C Víz bá zi sok ér zé keny sé ge
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
3 La bo ra tó ri u mi gyors tesz tek, egy sze rûbb mé rõ mû -

sze rek hasz ná la
4 Kézi sze re lé si szer szá mok hasz ná la ta
4 Kis- és könnyû gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Mo no tó nia-tû rés
Ál ló ké pes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Tü rel mes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Prob lé ma meg ol dás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1255–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hid ro for ke -
ze lõk ré szé re a Víz mû ke ze lõ szak ké pe sí tés -
hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Üzem be he lye zi és ellen õr zi a kút üze met (nyo más, tel -

je sít mény fel vé tel), ellen õr zi a kút vé del mi au to ma ti kát
Szük ség ese tén víz ho zam sza bá lyo zást, be ál lí tást vé gez
Ellen õr zi a ki ter melt víz fi zi kai pa ra mé te re it (szín, szag, 

át lát szó ság)
Üze mi pa ra mé te re ket el len õriz (nyo más, üze mi víz szint,

víz ho zam)
A mû tárgy tól füg gõ en ellen õr zi a víz ki vé te li mû tárgy

be öm lõ nyí lá sa it, rá csa it
Üzem be he lye zi a víz ki ter me lés hez szük sé ges szivaty -

tyúkat
Víz ki vé te li szi vattyú kat el len õriz (szi vattyú tel je sít -

mény, töm sze len ce, csap ágy ház, ka vi tá ció)
Tá ro zók idõ be li telt sé gé nek sza bá lyo zá sá val op ti ma li zál

Iszap-víz te le ní tést vé gez
Gépi víz te le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Iszap szik kasz tó ágyat üze mel tet, el len õriz
Gáz ta la ní tó be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Le ve gõz te tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Víz szû rõ ket/szi vattyú kat üze mel tet, el len õriz
Ar zén men te sí tõ/vas- man gán ta la ní tó stb. be ren de zést

üze mel tet, el len õriz
Fer tõt le ní tõ be ren de zést üze mel tet, el len õriz
Ge re be ne ket üze mel tet, el len õriz
Szi ta szö ve tes szû rõ ket üze mel tet, el len õriz
Üle pí tõt, ho mok fo gót üze mel tet, el len õriz
De rí tõ be ren de zé se ket üze mel tet, el len õriz
Tech no ló gi ai vegy sze re ket ke zel, tá rol, be ke ver
Vegy szer ada go ló be ren de zé se ket mû köd tet, el len õriz
Köz re mû kö dik ha tó sá gi min ta vé te le zé sek nél
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Há ló za ti tá ro ló kat kar ban tart
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a tech no ló gi ai be ren de -

zé se ken, mû tár gya kon
Köz re mû kö dik kút kar ban tar tá si mun kák ban
Köz re mû kö dik a víz ki vé te lé nek kar ban tar tá si mun ká i ban
Új rá kö tés ki ala kí tá sa miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Házi be kö tést ké szít
El ké szült ve ze ték sza ka szon nyo más pró bát vé gez
El ké szült ve ze ték sza kaszt fer tõt le ní ti, mo sat ja
Bi o in di ká ci ót al kal maz
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát hasz nál
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
Tech no ló gi ai uta sí tás alap ján dol go zik
Ké mi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez
Bi o ló gi ai el já rá so kat, mû ve le te ket vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ak tív anya gú szû rõk
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré se és szá mí tá sa
C Cso mó pon ti rész let rajz
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Egy sze rûbb víz mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk 

meg ha tá ro zá sa
C Fog lal ko zá si ár tal mak és el le nük való vé de ke zés
C Fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek
C Gép könyv ve ze tés
C Gra vi tá ci ós és gépi víz te le ní tõ be ren de zé sek mû -

kö dé se
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C Ha tó sá gi min ta vé te le zés fo lya ma ta
C Kész let nyil ván tar tás ve ze té si mód sze re
C Me net le ve lek ve ze té se
C Mé ré si jegy zõ köny vek ve ze té se
C Szem csés anya gú szû rés fo lya ma ta
C Szi ta szû rõk és há lók al kal ma zá sa
C Üle pí tõk faj tái, tu laj don sá gai
C Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé si tech no ló gi ái
C Víz ki csa pa tá sos el já rá sá nak fo lya ma ta
C Há ló zat hely szín raj zi és mély sé gi el he lyez ke dés
C Csõ anya gok tu laj don sá gai, meg mun ká lá sa
C Csõ há ló zat el he lyez ke dé se (köz mû sáv, köz mû fo -

lyo só, alag út)
C Csõ kö té sek
B Fo lyó ví zi víz ki vé te li mû vek
B Ga lé ri ák
C Gépi iszap el tá vo lí tás fo lya ma ta
C Há ló zat mo sa tá si el já rá sok
D Ha zai nyers vi zek mi nõ ség e
C Ki csa pa tá sos el já rá sok
C Le ve gõz te tõ el já rá sok
D Nyers víz mi nõ ség vál to zá sát oko zó kö rül mé nyek
C Szol gál ta tói be kö té sek
C Ta laj víz dú sí tás
B Ta vi-víz ki vé te li mû vek, víz tá ro zók
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
B Vé dõ rend sza bá lyok
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa
C Be fe je zõ mun kák
C Bi o in di ká ció al kal ma zá sa
C Csa pa dék mé ré sek
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hely szín raj zok
C Hossz-szel vé nyek
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Köz mû nyil ván tar tá sok
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta
C Fi gye lõ ku tak
C For rá sok, karszt vi zek
C Gáz ta la ní tás
C Komp resszo rok, lég be fú vók
C Ku tak, kút tí pu sok faj tái
C Kút hid ra u li kai alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás rend szer e

C Üze mi min ta vé te lek
B Vé dõ rend sza bá lyok
B Vegy szer ada go lás
C Víz szennye zõ for rá sai
C Víz bá zi sok ér zé keny sé ge
B Víz tisz tí tás hoz al kal ma zott anya gok tu laj don sá -

gai, tá ro lá sa, ol dá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Kéz ügyes ség
Tes ti erõ
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (ellen õr zõ ké pes ség)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1257–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Víz gép ke ze -
lõk ré szé re a Víz mû ke ze lõ szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a há ló za ton (tûz csa pok,

ejek to ros ku tak, há ló zat mo sa tás stb.)
Há ló za ti tá ro ló kat kar ban tart
Csõ tö rést vagy egyéb há ló zat ron gá ló dást el há rít, meg -

szün tet
Új rá kö tés ki ala kí tá sa miatt föld mun kát vé gez
Új rá kö tés nél ve ze té ket fek tet
Ere de ti ál la po tot hely re ál lít
Házi be kö tést ké szít
El ké szült ve ze ték sza ka szon nyo más pró bát vé gez
El ké szült ve ze ték sza kaszt fer tõt le ní ti, mo sat ja
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Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Hely szín rajz alap ján tá jé ko zó dik
Hossz-szel vényt ér tel mez
Cso mó pon ti rész let raj zot hasz nál
Köz mû nyil ván tar tást hasz nál
Terv sze rû kar ban tar tást vé gez a tech no ló gi ai be ren de -

zé se ken, mû tár gya kon

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Egyéb víz gé pé sze ti be ren de zé sek faj tái, mû kö dé si

el vük
C Gép könyv ve ze tés
C Me net le ve lek ve ze té se
C Há ló zat hely szín raj zi és mély sé gi el he lyez ke dés
C Csõ anya gok tu laj don sá gai, meg mun ká lá sa
C Csõ há ló zat el he lyez ke dé se (köz mû sáv, köz mû fo -

lyo só, alag út)
C Csõ kö té sek
C Há ló zat mo sa tá si el já rá sok
C Szol gál ta tói be kö té sek
C Ta laj víz dú sí tás
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Be fe je zõ mun kák
C Csa pa dék mé ré sek
B Csõ tö ré sek, egyéb há ló za ti ron gá ló dá sok
C Épí tõ anya gok
C Föld mun kák
C Gra vi tá ci ós víz moz gá sok meg ha tá ro zá sa
C Hõ mér sék let mé ré sek
C Ivó víz csö vek anya gai
C Lég ned ves ség-mé ré sek
C Lég nyo más mé ré sek
C Mun ka tér víz te le ní té si fo lya ma ta
C Szél irány és se bes ség mé ré sek
C Ta laj ta ni alap is me re tek
C Terv sze rû kar ban tar tás fo lya ma ta a há ló za ton
C Ve ze ték épí tés fo lya ma ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Kéz ügyes ség
Tes ti erõ
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér lá tás
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (ellen õr zõ ké pes ség)

A 31 853 06 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz mû ke ze lõ meg ne ve zé sû
szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1249–06 Csa tor na mû ke ze lõ, für dõ üze mi gé pész és
víz mû ke ze lõ fel ada tok

1250–06 Víz mû ke ze lõ fel ada tok

1251–06 Víz mû ke ze lõ és csa tor na mû-ke ze lõ
fel ada tok

1252–06 Víz- és für dõ üze mi gép ke ze lés

A 31 853 06 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Hid ro for ke ze lõ meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1253–06 Hid ro for ke ze lõ fel ada tok

A 31 853 06 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Víz gép ke ze lõ meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1254–06 Víz gép ke ze lõ fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1249–06 Csa tor na mû ke ze lõ, für dõ üze mi gé pész és

víz mû ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Tech no ló gi ai el já rá sok, mû ve le tek is mer te té se
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mû sza ki do ku men tá lás, fo lya mat irá nyí tá si rend sze rek

is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kör nye zet vé de lem és biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Min ta vé te le zé sek, mi nõ sé gi és tech no ló gi ai jel lem zõk

mé ré se. A mé ré si ered mé nyek szá mí tó gép pel való ki ér té -
ke lé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai, hid ra u li kai alap fo gal mak és a hoz zá juk

kap cso ló dó szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Gé pé szet és au to ma ti zá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 10%
2. fel adat: 10%
3. fel adat: 10%
4. fel adat: 30%
5. fel adat: 10%
6. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1250–06 Víz mû ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz el lá tó rend sze rek üze me, mû tár gyai, be ren de zé sei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Víz tisz tí tás tech no ló gi ai be ren de zé sei, üze mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1251–06 Víz mû ke ze lõ és csa tor na mû-ke ze lõ fela -

datok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Köz mû épí tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1252–06 Víz- és für dõ üze mi gép ke ze lés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz be szer zé sek és víz ki vé te lek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Víz tisz tí tás tech no ló gi ái és anya gai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1253–06 Hid ro for ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egye di víz el lá tó be ren de zé sek üze mel te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ál ta lá nos kör nye zet vé de lem
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 80%
2. fel adat: 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1254–06 Víz gép ke ze lõ fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz gé pé szet és au to ma ti zá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ál ta lá nos kör nye zet vé de lem
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 80%
2. fel adat: 20%
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7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1255–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Hidrofor -

kezelõk ré szé re a Víz mû ke ze lõ szak ké pe sí -
tés hez

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz tisz tí tás tech no ló gi ai be ren de zé se i nek üze mel te té se, 

mun ka vé del mi elõ írá sai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai és hid ra u li kai alap fo gal mak és szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Víz ki vé te li mû vek jel lem zõ üze mel te té si fel ada tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Víz min ta vé te li el já rá sok és víz mi nõ sé gi vizs gá la tok.

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 25%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1257–06 Ki egé szí tõ kö ve tel mény mo dul Víz gép ke ze -

lõk ré szé re a Víz mû ke ze lõ szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Víz tisz tí tás tech no ló gi ai be ren de zé se i nek üze mel te té se, 

mun ka vé del mi elõ írá sai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gi ai és hid ra u li kai alap fo gal mak és szá mí tá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Víz min ta vé te li el já rá sok és víz mi nõ sé gi vizs gá la tok.

Mû sza ki do ku men tá lás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 40%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 853 06 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz mû ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 60%
2. vizs ga rész: 20%
3. vizs ga rész: 10%
4. vizs ga rész: 10%

A 31 853 06 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Hid ro for ke -
ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

5. vizs ga rész: 100%

A 31 853 06 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Víz gép ke ze lõ 
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

6. vizs ga rész: 100%

A 31 853 06 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz mû ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a
31 853 06 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Hid ro for ke ze lõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100%

A 31 853 06 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz mû ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a
31 853 06 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Víz gép ke ze lõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

8. vizs ga rész: 100%

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz mû ke ze lõ
Hidrofor -

kezelõ
Víz gép ke ze lõ

La bor mû sze rek X X X

Szint jel zõ mû sze rek X X X

Víz tisz tí tó be ren de zé sek X X X

Tá ro lók X X X

He gesz tõ be ren de zé sek
(láng- ív)

X X X

Vé dõ esz kö zök X X X

Kis gé pek X X X

Szer szám gé pek X X X
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A kép zé si fel ada tok tel je sí -
té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz mû ke ze lõ
Hidrofor -

kezelõ
Víz gép ke ze lõ

Szá mí tó gé pek X X X

Te le kom mu ni ká ci ós
esz kö zök

X X X

Ké zi szer szá mok X X X

Csõ sze re lés
ké zi szer szá mai

X X X

Csõ me net meg mun ká ló
szer szá mok

X X X

VII.

Egyebek

Az is ko lá nak olyan dif fe ren ci ált szak mai prog ra mot
kell ki dol goz nia, amely fi gye lem be ve szi a szak kép zé si
év fo lyam ra be lé põk el té rõ ta nu lá si út vo na la it. A szak ké -
pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re je lent ke zõ
 fogyatékossággal élõ sze mély te kin te té ben kü lö nö sen
 akkor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké pe sí tés meg -
szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná, vagy meg kér dõ -
je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel kap cso lat ban a
szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt, a fo gya té -
kos ság típu sának meg fe le lõ ér dek kép vi se let vé le mé nyé -
nek ismere tében.

A szak mai te vé keny ség el lá tá sa so rán al kal ma zott gé -
pek ke ze lé sé nek fel té te le a víz gép ke ze lõ rész szak ké pe sí -
tés ese tén: a gé pek ke ze lé sé re kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott gép ke ze lõi jo go sít vány

A kép zés mi ni má lis óra szá ma a víz mû ke ze lõ szak ké pe -
sí tés ese tén: 500 óra.

12.

(275.)

VÍZÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 853 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz ügyi tech ni kus

3. Szak ké pe sí té sek köre:
3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3129

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Víz ügyi tech ni kus 2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Víz ügyi tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3129 Egyéb tech ni ku sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Szak mai elõ írásokat al kal maz
Mun ka szer ve zé si fel ada to kat lát el
Hul la dék gaz dál ko dá si fel ada to kat lát el
Ok ta tá son-kép zé sen részt vesz, illetve tart
Részt vesz a terv ké szí té si mun kák ban
Kap cso la tot tart
Mé ré se ket, meg fi gye lé se ket vé gez
Víz gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek lé te sí té sé ben köz re mû -

kö dik
Fenn tart ja, kar ban tart ja a víz gaz dál ko dá si lé te sít mé -

nye ket
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Üze mel te ti a ha jó zsi li pet
Fel szí ni víz ki ter me lé sét vég zi, irá nyít ja
Üze mel te té si és el len õr zé si mun kát vé gez
Részt vesz az ár ví zi vé de ke zés ben
Részt vesz a bel ví zi vé de ke zés ben
Részt vesz a he lyi víz kár-el há rí tá si mun kák ban
Részt vesz a víz mi nõ ség kár el há rí tá sá ban
Köz re mû kö dik víz hasz no sí tá si fel ada tok el lá tá sá ban

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

52 853 02 Víz- és szenny víz tech no ló gus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1223–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus és víz ügyi
tech ni kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye li a jog sza bá lyi vál to zá so kat
In for mál ja mun ka tár sa it a jog sza bá lyi vál to zá sok ról
Bel sõ uta sí tá sok össze ál lí tá sá ban köz re mû kö dik
Kap cso ló dó EU-s jog sza bá lyo kat (ke ret irány el ve ket)

meg is mer
Köz re mû kö dik te lep he lyi en ge dély be szer zé sé ben
Köz re mû kö dik épí té si en ge dély be szer zé sé ben
Köz re mû kö dik víz jo gi en ge dély be szer zé sé ben
Terv egyez te té sen, be já rá son vesz részt
Át adás-át vé te li el já rás ban köz re mû kö dik
Részt vesz az üzem be he lye zé si el já rás ban, pró ba üze -

me lés ben
Bír sá go kat szá mol
Fi gye li a szab vá nyok vál to zá sa it
Mun ka idõ be osz tást ké szít
Mun ka uta sí tást ké szít
Gon dos ko dik az egyé ni vé dõ esz kö zök meg lé té rõl
Gon dos ko dik a biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le i rõl
Ellen õr zi a mun ka vé del mi elõ írások be tar tá sát
Anyag igényt ál lít össze
Be szer zi, be sze rez te ti az anya go kat, esz kö zö ket
Gon dos ko dik az esz kö zök kar ban tar tá sá ról
Sze lek tí ven gyûj ti, gyûj te ti a hul la dé kot
Gon dos ko dik a ve szé lyes hul la dék meg fe le lõ gyûj té sé -

rõl, át adá sá ról
Köz re mû kö dik a hul la dék be val lás el ké szí té sé ben
Mun ka vé del mi ok ta tást tart

Tech no ló gi ai to vább kép zé sen részt vesz, ese ten ként
 továbbképzéseket tart

Lá to ga tók nak be mu ta tót tart
Tech no ló gi ai fo lya mat áb rát szer keszt
Mû sza ki/tech no ló gi ai szá mí tá so kat vé gez
Ár aján la tot ál lít össze
Épí tés szer ve zé si ter ve ket ké szít
Kap cso la tot tart a ha tó sá gok kal
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel, szak mai szer ve ze tek kel
Kap cso la tot tart a la kos ság gal
Te re pi gyors mé ré se ket (tesz te ket) vé gez
Egy sze rû (ru tin) ké mi ai la bor vizs gá la to kat hajt vég re
In teg rált víz mi nõ sí tés ben köz re mû kö dik
Bi o ló gi ai víz mi nõ sí tést vé gez
Alap ve tõ hid ro me te o ro ló gi ai mé ré se ket vé gez
Víz raj zi mé ré se ket vé gez és ér té kel
Ge o dé zi ai mé ré se ket vé gez és ér té kel
Alap ve tõ áram lás tech ni kai jel lem zõ ket mér és szá mol
Alap ve tõ vil la mos jel lem zõ ket mér és szá mol
Ve ze ték há ló za tok lé te sí té sé ben köz re mû kö dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A ha tal mi ágak és funk ci ó ik
B A jog for rá sok és hi e rar chi á juk
C A jog sza bá lyok és hi e rar chi á juk
B A jog sza bá lyok szer ke ze te
C Ér vé nyes ség, ha tá lyos ság, köz zé té tel
C A vo nat ko zó kap cso ló dó ha zai jog sza bá lyok elõ -

írásai (Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, hul -
la dék gaz dál ko dá si, víz gaz dál ko dá si tör vények)

C A vo nat ko zó EU-s jog sza bá lyok elõ írásai (Víz ke -
ret irány elv)

C Bel sõ ren de le tek, uta sí tá sok (fõbb sza bá lyo zá si
 területek és mó dok)

B Az igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos elõ írásai
C A szak ha tó sá gi el já rá sok (épí tés ügyi, víz ügyi, kör -

nye zet vé del mi) sa já tos sá gai
C A mû sza ki el len õri te vé keny ség sza bá lyai
C A vo nat ko zó ha zai szab vá nyok elõ írásai
C A vo nat ko zó EU-s szab vá nyok elõ írásai
C Mun ka egész ség ügyi elõ írások
C Ve szély for rá sok a szak te rü le ten
C El já rás bal eset ese tén
B Mun ka he lyi ve ze tõ mun ka vé del mi fel ada tai
C A Mun ka vé del mi Sza bály zat(ok) elõ írásai
B Tûz ve szé lyes sé gi fo ko za tok
B Jel leg ze tes tûz tí pu sok ok ta tá sá nak sza bá lyai
B A Tûz vé del mi Sza bály zat(ok) elõ írásai
C A fõbb te vé keny sé gek kör nye ze ti ha tá sai
C A ne ga tív kör nye ze ti ha tá sok csök ken té sé nek le he -

tõ sé gei
C Az anya gok ve szé lyes sé gi osz tá lyok ba so ro lá sa
C Mun ka he lyi hul la dé kok gyûj té sé nek, tá ro lá sá nak

sza bá lyai
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C Te re pi gyors mé ré sek (tesz tek) tech no ló gi á ja
B Min ta vé te le zé si és ke ze lé si tech no ló gi ák
B Mi nõ sé gi és mennyi sé gi elem zés mód sze rei
B Víz és szenny víz mi nõ sé gi mu ta tó i nak szab vá nyos

meg ha tá ro zá si mód jai
B Bi o in di ká ció
B Víz mi nõ sí tés
B Hid ro me te o ro ló gi ai mé ré sek
B Víz raj zi mé ré sek
B Áram lás tech ni kai jel lem zõk mé ré se
C Egye ne sek ki tû zé se és hossz mé ré sek
C De rék szö gû ko or di ná ta mé rés
B Szin te zés
C Föld hi va ta li nyil ván tar tá si rend szer
C Alap ve tõ vil la mos jel lem zõk mé ré sé nek bizton -

ságos el já rá sai
C A mért pa ra mé te rek bõl to váb bi jel lem zõk szá -

mítása
B Hid ro ló gi ai szá mí tá sok
B Hid ra u li kai szá mí tá sok
B Tech no ló gi ai szá mí tá sok
B Raj zo lás, szer kesz tés
B Épí tõ anya gok
B Föld mun kák tech no ló gi á ja
B Ve ze ték épí tés tech no ló gi á ja
B Be ton tech no ló gia
B Ütem ter vek
B El ren de zé si ter vek
B Költ ség szá mí tá sok
B Anyag gaz dál ko dás
C Bér gaz dál ko dás
C Mun ka erõ-gaz dál ko dás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 ECDL CAD
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Épí té si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Épí té si rajz ké szí té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
3 Csõ ve ze té kek, csõ sze rel vé nyek jel ké pe i nek ér tel -

me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
3 Tá jé ko zó dás

3 Tér ér zé ke lés
3 Áram lás tech ni kai gé pek (szi vattyúk, komp resszo -

rok meg haj tó mo tor ral) hasz ná la ta
3 Me te o ro ló gi ai mé rõ ál lo más mû sze re i nek hasz ná -

la ta
3 Jog sza bály- és szab vány gyûj te mé nyek (CD-jog -

tár), nor ma gyûj te mé nyek hasz ná la ta
3 Ge o dé zi ai mû sze rek hasz ná la ta
4 La bor tech ni kai esz kö zök (ké mi ai és bi o ló gi ai la -

bor fel sze re lé sek) hasz ná la ta
4 Te re pi gyors vizs gá la tok (tesz tek) esz kö ze i nek

hasz ná la ta
4 Hid ro met ri ai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Meg bíz ha tó ság
Hal lás
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1227–06 Víz ügyi tech ni kus fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Moz gó sít ja a csa tor na õrö ket, se géd õrö ket, szivattyú-

 telepi gé pé sze ket
Gon dos ko dik a csa tor nák ban össze gyûlt usza dék, jég és 

hó aka dá lyok el tá vo lí tá sá ról
Gon dos ko dik a szi vattyú-te lep szük ség sze rin ti üze mel -

te té sé rõl
Fel mé ri az el ön tött te rü le te ket
Irá nyít ja a víz kor mány zást és a te rü le tén lévõ bel víz tá -

ro zók üze mét
Meg ha tá roz za a bel víz men te sí tés cél sze rû sor rend jét
Össze han gol ja és irá nyít ja vé del mi sza ka szon a vé de ke -

zé si mun kák el vég zé sét
Nyil ván tar tá so kat ve zet és je len té se ket ad a sza kasz

 védelemvezetõjének
Fel mé ri a bel víz vé del mi mû vek ben ke let ke zett ká ro kat
Irá nyít ja a ká rok hely re ál lí tá sát
Gon dos ko dik a vé del mi anya gok és esz kö zök ren del ke -

zés re ál lá sá ról
Irá nyít ja az ide ig le nes véd mû vek épí té sét
Meg ha tá roz za a mo bil szi vattyúk te le pí té sét
Meg ha tá roz za a víz le ve ze tés mód ját és he lyét
Se gí t a víz ká rok fel mé ré sé ben
Ve ze ti a vé del mi nap lót és a nyil ván tar tá so kat
In téz ke dik az ön kor mány za ti-mû vek hely re ál lí tá sá ban
Ész le li és je len ti a víz szennye zést
Víz min tát vesz a szennye zé si hely rõl
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Részt vesz a ki vál tó ok és a szennye zõ fel de rí té sé ben
Biz to sít ja a vé de ke zés hez szük sé ges erõ for rá so kat
Lo ka li zál ja a szennye zést
Részt vesz a szennye zõ dés el tá vo lí tá sá ban
Gon dos ko dik a szennye zõ dés szak sze rû el szál lí tá sá ról
Nyil ván tar tá so kat ve zet és je len té se ket ad a vé de lem ve -

ze tés nek
Ön tö zõ mû vek rész ter ve zé sé ben köz re mû kö dik
Vízi köz mû vek rész ter ve zé sé ben köz re mû kö dik
Ön tö zõ mû vek üze mel te té sé ben vesz részt
Vízi köz mû vek üze mel te té sé ben vesz részt
Vízi köz mû vek lé te sí té sé ben vesz részt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Hid ro ló gi ai fo lya ma tok
B Víz kész le tek
C Hid ro ló gi ai sta tisz ti ka
B Hid ro sta ti ka
B Hid ro di na mi ka
C Mû tárgy hid ra u li ka alap jai
C Ár men te sí tés
B Ár víz vé de ke zés
B Bel víz vé de ke zés
C Víz mi nõ sé gi kár el há rí tás
C Eró zió el le ni vé de lem
C Pa tak sza bá lyo zás
C Fo lyó sza bá lyo zás
C Ön tö zés
C Víz el lá tás
C Csa tor ná zás
C Víz tá ro zók
C Ha jó zsi li pek
C Víz ki vé te lek
B Víz tisz tí tás tech no ló gi á ja
B Szenny víz tisz tí tás tech no ló gi á ja
C Ön tö zõ mû vek
C Víz lép csõk
B Gyep ta ka rók
B Ár vé del mi töl té sek
B Hul lám té ri véd er dõk
C Fém szer ke ze tek
B Be ton és vas be ton mû tár gyak
B Csa tor nák
C Víz mo sá sok és pa tak med rek
C Fo lyó med rek
C Bel sõ égé sû mo to rok
C Vil la mos mo to rok
C Sû rí tet le ve gõs haj tá sok
C Hid ra u li kus haj tás
C Föld mun ka gé pek
C Eme lõ gé pek és ra ko dó gé pek
C Szál lí tó jár mû vek
C Be ton és vas be ton tech no ló gia gé pei
C Víz te le ní tés gé pei

C Nö vény zet-kar ban tar tás gé pei
C Úszó mun ka gé pek
B Szer ke ze ti ré szek és mû kö dés
B Szi vattyúk ki vá lasz tá sá nak el vei
B Üze mi pa ra mé te rek és mé ré si mód juk
B Csõ ve ze té kek anya gai, kö té sek, sze rel vé nyek, ido -

mok
B Áram lás tech ni kai mé rõ be ren de zé sek
C Vil la mos ve zér lé si mó dok
C Hid ra u li kus alap kap cso lá sok
C Pne u ma ti kus alap kap cso lá sok
C Szá mí tó gé pes fo lya mat el len õr zés, irá nyí tás alap jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Víz gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek, mû tár gyak hasz -

ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Szer ve zõ kész ség

Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:

Rend szer ben való gon dol ko dás

Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

Az 54 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz ügyi tech ni kus
 megnevezésû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1223–06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi
technikus feladatok

1227–06 Vízügyi technikus feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:

Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,
amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

1223–06 Víz- és szenny víz tech no ló gus és víz ügyi
tech ni kus fel ada tok

1184 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 5. szám



A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ál ta lá nos jogi és szak igaz ga tá si fel ada tok a kör nye zet -

vé de lem, víz gaz dál ko dás te rü le tén
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mé ré sek és hoz zá juk kap cso ló dó biz ton ság tech ni ka.

Raj zi fel dol go zás szá mí tó gép pel
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Lé te sí tés és fel ada tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 35%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1227–06 Víz ügyi tech ni kus fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Gé pé szet, au to ma ti zá lás és biz ton ság tech ni ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Víz hasz no sí tás és üze mel te tés, fenn tar tás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Hid ro ló gia, hid ra u li ka és víz kár el há rí tás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Víz ügyi
tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 60

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Víz ügyi tech ni kus

Építési munkák kéziszerszámai, eszközei X

Beton- és vasbetonmunkák
kéziszerszámai, eszközei

X

Földmunkák kéziszerszámai, eszközei X

Szigetelési munkák kéziszerszámai,
eszközei

X

Ácsmunkák kéziszerszámai, eszközei X

Part- és rézsû-burkolat építõ munkák
kéziszerszámai, eszközei

X

Csõvezeték-építõ munkák kéziszerszámai,
eszközei, mérõmûszerei

X

Gépészeti kézi- és szerelõszerszámok,
mérõeszközök, szerszámgépek

X

Számítógép, szoftver, nyomtató X

VII.

Egyebek

A szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyuló fel ké szí tés re
je lent ke zõ fo gya té kos ság gal élõ sze mély te kin te té ben
– kü lö nö sen ak kor, ha fo gya té kos sá gá nak tí pu sa a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ fog lal koz ta tá sát ki zár ná,
vagy meg kér dõ je lez né – a szak kép zés meg kez dé sé vel
kap cso lat ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je
dönt, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fe le lõ ér dek kép vi se -
let vé le mé nyé nek is me re té ben.
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3. számú melléklet a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez

Egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges elméleti
és gyakorlati tudáselemek (bemeneti kompetenciák) felsorolása

Építészet szakmacsoport

Kom pe ten cia-cso por tok
Kom pe ten ci ák

Sor szá ma Kom pe ten cia-cso por tok meg ne ve zé se

1. Alap kom pe ten ci ák Ki eme li a lé nye get
Vissza ad ja az ol va sot ta kat
Szö ve get leír
Fel is me ri az alap ve tõ össze füg gé se ket
Hasz nál ja a négy szám ta ni alap mû ve le tet
Szá mo ló gé pet hasz nál
Mér ték egy sé ge ket át vált
A hi bás ered ményt fel is me ri
Az ered mény nagy ság rend jét meg be csü li

2. In fo-kom mu ni ká ci ós kom pe ten ci ák Meg ér ti a ka pott in for má ci ó kat
Kér dé se ket tesz fel
Vá la szo kat ad
Meg fo gal maz za a vé le mé nyét
Meg ér ti má sok kom mu ni ká ci ó ját
Fi gye lem be ve szi má sok vé le mé nyét

3. Szak mai kom pe ten ci ák Egy sze rû szö ve ges váz la tot ké szít
Egy sze rû rajz váz la tot ké szít
Mé ré se ket vé gez
Fel is me ri a sík és tér be li alak za to kat
Mennyi sé ge ket be csü l

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

Kom pe ten cia-cso por tok
Kom pe ten ci ák

Sor szá ma Kom pe ten cia-cso por tok meg ne ve zé se

1. Alap kom pe ten ci ák Ki eme li a lé nye get
Vissza ad ja az ol va sot ta kat
Meg ér ti az ol va sot ta kat
Szö ve get leír
Fel is me ri az alap ve tõ össze füg gé se ket
Hasz nál ja a négy szám ta ni alap mû ve le tet
Szá mo ló gé pet hasz nál
Mér ték egy sé ge ket át vált
A hi bás ered ményt fel is me ri
Az ered mény nagy ság rend jét meg be csü li

2. In fo-kom mu ni ká ci ós kom pe ten ci ák Ki tar tó an fi gyel
Meg ér ti a ka pott in for má ci ó kat
Kér dé se ket tesz fel
Vá la szo kat ad
Meg fo gal maz za a vé le mé nyét
Meg ér ti má sok kom mu ni ká ci ó ját
Fi gye lem be ve szi má sok vé le mé nyét
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Kom pe ten cia-cso por tok
Kom pe ten ci ák

Sor szá ma Kom pe ten cia-cso por tok meg ne ve zé se

3. Szak mai kom pe ten ci ák Egy sze rû szö ve ges váz la tot ké szít
Mé ré se ket vé gez
Fel is me ri a sík és tér be li alak za to kat
Szín jel zé se ket ér tel mez
Raj zot ér tel mez

4. számú melléklet a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez

A külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe

történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott
Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítések között

Sor -
szám

Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM  ren de let ben sze rep lõ ada tai
A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti

szak ké pe sí tés ada tai

sor -
száma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 214. 54 582 05 0000 00 00 Víz épí tõ tech ni kus –

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ví zi köz mû-épí tõ

–

0001 54 01 Rá épü lés:
Víz épí té si bú vár

–

2. 215. 31 582 20 0000 00 00 Víz kút fú ró 33 5842 04 Víz kút fú ró

3. 265. 31 853 01 0000 00 00 Csa tor na mû-ke ze lõ 33 5842 01 Csa tor na mû-ke ze lõ

0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Csa tor na kar ban tar tó

33 5842 01 Csa tor na mû-ke ze lõ

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Csa tor na üze mi
gép ke ze lõ

33 5842 01 Csa tor na mû-ke ze lõ

4. 267. 31 851 01 0000 00 00 Hul la dék fel vá sár ló –

5. 268. 33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelõ 33 7898 03 Településihulladék-
kezelõ

0100 31 01 Részszakképesítés:
Elektronikai hulladék-
válogató, -feldolgozó

33 7898 03 Településihulladék-
kezelõ

0100 31 02 Részszakképesítés:
Hulladékfeldolgozó-
gép-kezelõ

33 7898 03 Településihulladék-
kezelõ

0100 21 01 Részszakképesítés:
Hulladékgyûjtõ és
-szállító

21 7898 01 Településihulladék-
gyûjtõ és -szállító*

0100 21 02 Részszakképesítés:
Hulladékválogató és
-feldolgozó

21 7898 01 Településihulladék-
gyûjtõ és -szállító*

6. 269. 54 850 01 Környezetvédelmi
technikus

0010 54 01 Elágazás:
Energetikai
környezetvédõ

52 5470 04 Környezetvédelmi
technikus (energetika)

0010 54 02 Elágazás:
Hulladékgazdálkodó

52 5470 04 Környezetvédelmi
technikus
(hulladékgazdálkodás)
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Sor -
szám

Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM  ren de let ben sze rep lõ ada tai
A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let sze rin ti

szak ké pe sí tés ada tai

sor -
száma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

0010 54 03 Elágazás:
Környezetvédelmi
berendezés
üzemeltetõje

52 5470 04 –

0010 54 04 Elágazás:
Környezetvédelmi
méréstechnikus

52 5470 02 Környezetvédelmi
méréstechnikus 

0010 54 05 Elágazás:
Nukleáris energetikus

52 5470 04 Környezetvédelmi
technikus (nukleáris
energiaipar)

0010 54 06 Elágazás:
Vízgazdálkodó

52 5470 04 Környezetvédelmi
technikus
(vízgazdálkodás)

7. 270. 54 851 01 0000 00 00 Települési
környezetvédelmi
technikus

–

0100 52 01 Részszakképesítés:
Települési
környezetvédelmi
ügyintézõ

–

0100 51 01 Részszakképesítés:
Településüzemeltetõ
és -fenntartó

–

8. 271. 54 850 02 0000 00 00 Természet- és
környezetvédelmi
technikus

–

0100 33 01 Részszakképesítés:
Agrárkörnyezet-
védelmi ügyintézõ 

–

0100 33 02 Részszakképesítés:
Természetvédelmi
ügyintézõ 

–

9. 272. 52 853 02 Víz- és szennyvíz-
technológus

0010 52 01 Elágazás:
Szennyvíztechnológus

52 5842 02 Víz- és szennyvíz-
technológus technikus

0010 52 02 Elágazás:
Víztechnológus

52 5842 02 Víz- és szennyvíz-
technológus technikus

10. 273. 31 853 05 0000 00 00 Vízkárelhárító –

11. 274. 31 853 06 1000 00 00 Vízmûkezelõ 33 5842 05 Vízmûkezelõ

0100 31 01 Részszakképesítés:
Hidroforkezelõ

33 5842 05 Vízmûkezelõ

0100 31 02 Részszakképesítés:
Vízgépkezelõ

33 5842 05 Vízmûkezelõ

12. 275. 54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus 52 5842 03 Vízügyi technikus

5. számú melléklet a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez

A szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározások

Szak mai is me re tek fo gal ma

A mun ka te vé keny ség so rán köz vet le nül hasz nált, al kal ma zott tech no ló gi ai sza bá lyok ra, a mû ve le tek so rán hasz nált
anya gok, tár gyak, esz kö zök vi sel ke dé sé re, össze tet tebb esz köz- és for rás hasz ná lat ra, szám sze rû pa ra mé te rek re és mi nõ -
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sé gi jel lem zõk re, to váb bá a mun ka köz ben szo ká so san elõ for du ló, szük sé ges dön té se ket meg ha tá ro zó, va la mint a mun -
ka vég zés fel té te le i re és ha tá sa i ra, a mû ve le ti elõ írásoktól, mun ka vé del mi, kör nye zet vé del mi sza bá lyok tól való el té rés
koc ká za ta i ra és kö vet kez mé nye i re vo nat ko zó in for má ci ók és ada tok.

Tí pu sai

A szak mai is me re tek al kal ma zá si tí pu sá nak meg íté lé se kor nem kell figye lembe ven ni, hogy az is me ret mennyi re
 bonyolult, meg ta nu lá sá hoz mi lyen alap is me re tek re van szük ség stb.

,,A” tí pus (leg ma ga sabb)
Ön ál ló, gyors és hi bát lan is me ret al kal ma zás.
Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat koc ká -

zat tal jár (bal ese ti, kör nye ze ti, kár té te li stb.); egy sze rû ek, elõ re ter vez he tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té te lek; va la -
mint a kom pe ten cia pó tol ha tat lan, hi á nya vagy hi bá zás ese tén meg hi ú sul a mun ka te vé keny ség.

,,B” tí pus
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött hi bát lan is me ret al kal ma zás, hi bá zás ese tén meg hi ú sul a mun ka te vé keny ség.
,,C” tí pus (kö zép sõ)
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött köz vet len sze mé lyes ve ze tõi, szak mai irá nyí tás, köz re mû kö dés nél kül,

de for rá sok, se géd esz kö zök igény be vé te lé nek le he tõ sé ge mel lett; tá jé ko zó dás ra, elõ ze tes pró bá ra, se géd te vé keny sé gek -
re is ele gen dõ idõ alat ti; összes sé gé ben, illetve ön el len õr zés és ja ví tás után meg fe le lõ mi nõ sé gû ered ménnyel tör té nõ
 ismeretalkalmazás.

Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat nem jár
mun ka vé del mi, kör nye ze ti, illetve je len tõs anya gi kár té te li koc ká zat tal; össze tet tek, de meg ha tá ro zó ele me ik ben elõ re
ter vez he tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té te lek; va la mint a kom pe ten cia ne héz sé gek árán ki vált ha tó, hi á nya vagy
 hibázás ese tén ál ta lá ban nem hi ú sul meg a mun ka te vé keny ség.

,,D” tí pus
Rész ben köz vet len sze mé lyes ve ze tõi, szak mai irá nyí tás sal, rész ben ön ál ló an vég zett meg fe le lõ is me ret al kal ma zás.
,,E” tí pus (leg ala cso nyabb)
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött ve ze tõi, szak mai irá nyí tás mel lett, sze mé lyes, a fel adat ra cél zott se gít ség

le he tõ sé ge mel lett; kér dés fel te vés re, fel adat köz be ni ér tel me zés re, tá jé ko zó dás ra, esz köz hasz ná lat ra ele gen dõ idõ alat ti;
a hiba is me re té ben ja ví tott, leg alább egyes meg ha tá ro zó rész le te i ben meg fe le lõ mi nõ sé gû is me ret al kal ma zás.

Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat nem jár
mun ka vé del mi, kör nye ze ti, illetve anya gi kár té te li koc ká zat tal; össze tet tek, csak egyes ele me ik ben ter vez he tõk, is mer -
he tõk a kö rül mé nyek, fel té te lek; va la mint a sze mé lyes sze rep köz re mû kö dés re, rész vé tel re kor lá to zó dik.

Szak mai kész ség fo gal ma

A szak ké pe sí tés re jel lem zõ mun ka te vé keny ség au to ma ti kus, a tu dat köz vet len irá nyí tá sa nél kül mû kö dõ össze te võ je,
ele me, amely nek szint je az adott kész ség bir tok lá sa ré vén vé gez he tõ te vé keny ség tar tal mát tük rö zi.

Szint jei

5. szint
A szak em ber a szo ká sos tól el té rõ mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött is ké pes a ta nult is me re tek ma gas szin tû, ön ál ló,

gyors, hi bát lan és szak sze rû al kal ma zá sá ra, te vé keny sé gé nek és a mun ka ered mé nyé nek ön ál ló el len õr zé sé re.
4. szint
A szak em ber a szo ká sos tól el té rõ mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött is, köz vet len ve ze tõi, illetve szak mai irá nyí tás nél -

kül, ön ál ló an, gyor san, ke vés hi bá val ké pes a ta nult is me re tek szak sze rû al kal ma zá sá ra, a mun ka ered mé nyé nek el len õr -
zé sé re, a fel tárt hi bák ja ví tá sá ra.

3. szint
A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött köz vet len ve ze tõi, illetve szak mai irá nyí tás nél kül, for rá sok

és se géd esz kö zök igény be vé te lé vel ké pes a ta nult is me re tek ön ál ló, gyors és szak sze rû al kal ma zá sá ra, a fel tárt hi bák ja -
ví tá sá ra.

2. szint
A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött, rend sze res irá nyí tás mel lett ké pes a mun ka vég zés re, illetve

a fel adat el lá tá sá ra, a hi bák se gít ség gel tör té nõ fel tá rá sá ra és azok ön ál ló ja ví tá sá ra.
1. szint
A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött fo lya ma tos irá nyí tás és cél zott se gít ség nyúj tás mel lett ké pes 

a mun ka vég zés re, illetve a fel adat el lá tá sá ra, az is me re tek meg fe le lõ mi nõ sé gû al kal ma zá sá ra.
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Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
13/2008. (III. 26.) ÖTM

rendelete
a belterületi belvízrendezési célok támogatása

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes

szabályairól*

* Az ÖTM ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. má ri us 26-i
50. szá má ban je len t meg.

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
17/2008. (III. 28.) ÖTM

rendelete
a 2006. tavaszi ár- és belvíz  miatti károk

pótlólagos enyhítésérõl*

* Az ÖTM ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. má ri us 28-i
52. szá má ban je len t meg.

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Or szág gyû lés
47/2008. (IV. 23.) OGY

ha tá ro za ta
a géntechnológiai tevékenységgel,

annak mezõgazdasági és élelmiszer-elõállítási
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl
és az ezeket érintõ magyar stratégiáról  szóló

53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak
végrehajtásáról  szóló jelentés elfogadásáról*

* Az OGY ha tá ro zat tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. áp ri lis 23-i
64. szá má ban je len t meg.

A Kormány ha tá ro za tai

A Kormány
1025/2008. (IV. 29.) Korm.

ha tá ro za ta
a Kormány ügyrendjérõl  szóló 

1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat és egyes más
kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány ügy rend jé rõl  szóló 1088/1994. (IX. 20.)
Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: H.) 18. pont c) al pont já -
nak elsõ mon da ta, 19. pont a) al pont já ban az „a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká -
rá nak,” szö veg rész, 19. pont já nak utol só mon da ta,
53. pont já ban a „vagy a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü -
let” szö veg rész, 58. pont já ban a „ , vagy a Fej lesz tés po li ti -
kai Irá nyí tó Tes tü let” szö veg rész és az „ , illetve a Fej lesz -
tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü le tet” szö veg rész, 76. pont ja,
84. pont já ban az „a ko a lí ci ós egyet ér té si jo got gya kor ló
kor mány tag eset le ges el len vé le mé nyé re való uta lást,” szö -
veg rész, va la mint 88. pont ja ha tá lyát vesz ti.

2. A H. 17. pont já ban a „kell ki ad ni” szö veg rész he lyé -
be a „kell ki ad ni, illetve ha együt te sen vagy egyet ér tés ben
kell elõ ter jesz tést ten ni,” szö veg, 18. pont d) al pont já ban a
„tá jé koz tat ja” szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus úton
tá jé koz tat ja” szö veg, 34. pont já ban az „– a Kormány tag -
jain kí vül – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós ko or di ná -
ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká ra,” szö veg rész he lyé be az „a
Kormány tag ja,” szö veg, 35. pont já ban a „het ven öt pél -
dány ban – to váb bi egy pél dányt” szö veg rész he lyé be az „a 
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal meg ha tá ro -
zott pél dány szám ban – egy pél dányt” szö veg, 36. pont já -
ban az „is be nyújt ha tók” szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter en ge dé lyé vel nyújt ha -
tó ak be” szö veg, 50. pont já ban az „– a fej lesz tés po li ti ka
irá nyí tá sá ban köz re mû kö dõ ál lam tit ká rok ki vé te lé vel – a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rai” szö veg rész he lyé be 
az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ki je lölt ál lam tit ká rai” szö -
veg, 51. pont já ban az „a mi nisz té rium szak ál lam tit ká ra,
ka bi net fõ nö ke csak ki vé te le sen, a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter en ge dé lyé vel” szö veg rész he lyé be az
„a mi nisz té ri um nak a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat -
ban ek ként ki je lölt szak ál lam tit ká ra vagy ka bi net fõ nö ke”
szö veg, 61. pont a) al pont já ban az „a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatal ál lam tit ká rai (a fej lesz tés po li ti ka irá nyí tá sá ban
köz re mû kö dõ ál lam tit ká rok, va la mint a pol gá ri nem zet -
biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter
feladat körében köz re mû kö dõ ál lam tit kár ki vé te lé vel)”
szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ke, a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál ta lá nos ál lam tit ká ra, va la mint
jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg, 64. pont já ban
az „az ál lam tit kár, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
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 minisztert az ál ta la ren de let ben ki je lölt ál lam tit kár” szö -
veg rész he lyé be az „az erre ki je lölt ál lam tit kár” szö veg,
99. pont já ban az „és a Gaz da sá gi Ka bi net” szö veg rész he -
lyé be az „ , a Kor mány ka bi net és a Gaz da sá gi Ka bi net”
szö veg lép.

3. A H. 39/A. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„39/A. a) A nem a Kormány ál tal be nyúj tott, tárgy so ro -
zat ba vett tör vényjavaslatokkal és or szág gyû lé si ha tá ro za -
ti ja vas la tok kal, va la mint a tör vényjavaslatokhoz és az or -
szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tok hoz be nyúj tott mó do sí tó
és kap cso ló dó mó do sí tó ja vas la tok kal kap cso la tos kor -
mány za ti ál lás pont ról – a mi nisz ter el nök el té rõ dön té se
 hiányában – a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel együt te sen a szak -
ma po li ti kai mun ka cso port ülé sé re elõ ter jesz tést nyújt be,
ame lyet a Kormány a kö vet ke zõ ülé sén meg tár gyal.

b) Az Or szág gyû lés bi zott sá gá nak ülé se in a fel adat kör -
rel ren del ke zõ mi nisz ter – a Kormány a) pont sze rin ti dön -
té sé ig – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
való egyez te tés alap ján kép vi se li a Kormány ál lás pont ját.

c) A tör vényjavaslatokhoz és az or szág gyû lé si ha tá ro -
za ti ja vas la tok hoz be nyúj tott mó do sí tó és kap cso ló dó mó -
do sí tó ja vas la tok kal kap cso la tos kor mány za ti ál lás pont ról
az or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por tok ve ze tõ it a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter tá jé koz tat ja.

d) A zá ró sza va zás elõt ti mó do sí tó ja vas la tok kal kap -
cso la tos kor mány za ti ál lás pon tot a fel adat kör rel ren del ke -
zõ mi nisz ter – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter -
rel való egyez te tés alap ján – kép vi se li.”

4. A Ki tün te té si Bi zott ság ról és az ál lam i ki tün te té sek
ado má nyo zá sá nak rend jé rõl  szóló 1130/2002. (VII. 24.)
Korm. ha tá ro zat 2. pont já ban ha tá lyát vesz ti az „a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit -
ká ra” szö veg rész.

5. A Nem ze ti Fej lesz té si Ta nács lét re ho zá sá ról  szóló
1064/2006. (VI. 29.) Korm. ha tá ro zat 2. pont já ban az
„ , aki a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let al el nö ki fel -
ada ta it is el lát ja” szö veg rész, va la mint az „ , illetve a Fej -
lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let tag jai” szö veg rész ha tá -
lyát vesz ti.

6. A fej lesz tés po li ti ka meg va ló sí tá sá val össze füg gõ
egyes szer ve ze ti kér dé sek rõl  szóló 1065/2006. (VI. 29.)
Korm. ha tá ro zat 1–4. pont ja, 6. pont já ban a „ , to váb bá a
FIT ál tal de le gált FIT tag” szö veg rész, 8. pont já ban a
„mint a FIT tag ja a FIT ál tal meg ha tá ro zott bel sõ mun ka -
meg osz tás sze rint” szö veg rész, va la mint 9–11. pont ja ha -
tá lyát vesz ti, to váb bá 5. pont já ban az „az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si” szö veg rész he lyé be az „a fej lesz tés -
po li ti ká ért fe le lõs” szö veg lép.

7. A köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada tok kor mány za ti
ko or di ná ci ó já ról  szóló 1026/2007. (IV. 11.) Korm. ha tá ro -
zat 6. pont b) al pont já ban ha tá lyát vesz ti az „ , a Ko a lí ci ós
Ko or di ná ci ó ért Fe le lõs Ál lam tit kár ság” szö veg rész, va la -
mint 6. pont b) al pont já ban az „a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí -
tó Tes tü let a köz igaz ga tás-fej lesz té sét fel ügye lõ tag ja, va -
la mint az Ál lam re form Bi zott ság Tit kár sá ga,” szö veg rész
he lyé be az „a köz igaz ga tás-fej lesz tés sel össze füg gõ ope -
ra tív prog ram vég re haj tá sát nyo mon kö ve tõ mo ni tor ing
bi zott ság el nö ke, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter,” szö veg lép.

8. A Kor mány ka bi net rõl  szóló 1044/2007. (VII. 1.)
Korm. ha tá ro zat 3. pont e) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Kor mány ka bi net)
„e) meg hí vott ja: az Or szág gyû lés kor mány pár ti kép vi -

se lõ cso port já nak ve ze tõ je.”

9. Ez a ha tá ro zat 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba, és az
azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
2037/2008. (III. 29.) Korm.

ha tá ro za ta
a Meteorológiai Mûholdak Hasznosításának
Európai Szervezetének létrehozásáról  szóló

egyezmény és módosítása, valamint a Meteorológiai
Mûholdak Hasznosításának Európai Szervezete

kiváltságairól és mentességeirõl  szóló jegyzõkönyv 
és módosítása részes államává válásához szükséges

bejelentésrõl

A Kormány

1. egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság a be mu -
ta tott szö ve gû, a Genf ben, 1983. má jus 24-én alá írás ra
meg nyi tott és a Me te o ro ló gi ai Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak 
Euró pai Szer ve ze te (a továb biak ban: EUMETSAT) Ta ná -
csa EUM/C/Res. XXXVI. szá mú ha tá ro za tá hoz csa tolt
mó do sí tó jegy zõ könyv vel mó do sí tott, a Me te o ro ló gi ai
Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Euró pai Szer ve ze té nek lét re -
ho zá sá ról  szóló egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény), va la mint a Bern ben, 1986. de cem ber 1-jén alá írás -
ra meg nyi tott és a ki vált sá gok ról és men tes sé gek rõl  szóló
jegy zõ könyv le té te mé nye sé nek 2004. ja nu ár 12-én kelt ér -
te sí té sé vel össz hang ban mó do sí tott, a Me te o ro ló gi ai Mû -
hol dak Hasz no sí tá sá nak Euró pai Szer ve ze te ki vált sá ga i ról 
és men tes sé ge i rõl  szóló jegy zõ könyv (a továb biak ban:
Jegy zõ könyv) ré szes ál la má vá vál jon;
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2. fel ha tal maz za a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 minisztert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság csat la ko zá si szán dé ká ról az EUMETSAT fõ -
igaz ga tó ját ér te sít se;

3. jó vá hagy ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li – a Ma gyar Köz tár sa -
ság Egyez mény hez való csat la ko zá sá nak az EUMETSAT
Ta ná csa ál ta li jó vá ha gyá sát köve tõen – annak a Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét;

4. el fo gad ja a Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
 törvénytervezetet, és el ren de li annak az Or szág gyû lés hez
 történõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak a
Kormány a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert
 jelöli ki.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
2051/2008. (IV. 30.) Korm.

ha tá ro za ta
egyes ki emelt kor mány za ti pro jek tek vég re haj tá sát

ko or di ná ló tár ca kö zi bi zott ság létrehozásáról

A Kormány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
 valamint a Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
szóló 2006. évi LVII. tör vény 25. § (1) be kez dé se alap ján a 
kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kormány az egyes or szá gos je len tõ sé gû fej lesz té si
prog ra mok meg va ló sí tá sá val össze füg gõ kor mány za ti
 koordinációról szóló 2213/2007. (XI. 14.) Korm. ha tá ro -
zat ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá nak össze han go lá sá ra 
tár ca kö zi bi zott sá got (a to váb bi ak ban: Bi zott ság) hoz
 létre.

2. A Bi zott ság a fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben
a) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a fel adat vég re haj -

tá sá nak elõ re ha la dá sát,
b) köz re mû kö dik az er rõl szóló je len té sek elõkészíté -

sében,
c) szük ség sze rint a Bi zott ság el nö ke út ján ja vas la tot

tesz to váb bi kor mány za ti in téz ke dé sek re.

3. a) A Bi zott ság el nö ke a pénz ügy mi nisz ter, al el nö ke a
pénz ügy mi nisz ter ál tal egyes or szá gos je len tõ sé gû fej lesz -
té si prog ra mok meg va ló sí tá sá val össze füg gõ kor mány za ti
ko or di ná ci ó val kap cso la tos fel ada ta i nak se gí té sé re fel kért
sze mély.

b) A Bi zott ság to váb bi tag jai a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, a Mi -

nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, az ok ta tá si és kul -
tu rá lis mi nisz ter, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter, va la mint a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 által ki je lölt egy-egy ál lam i ve ze tõ vagy fõ osz tály ve ze tõ,
to váb bá a zá ho nyi tér ség kom plex fej lesz té sét elõ se gí tõ
mi nisz ter el nö ki meg bí zott.

4. A Bi zott ság szük ség sze rint, de leg alább két ha von ta
ülé se zik. A Bi zott ság ülé se it az el nök, aka dá lyoz ta tá sa
ese tén az al el nök ve ze ti. A Bi zott ság mû kö dé sé nek rész le -
tes sza bá lya it a Bi zott ság el nö ke ál tal meg ál la pí tott ügy -
rend ha tá roz za meg.

5. A Bi zott ság mû kö dé sé vel össze füg gõ ki adá sok fe de -
ze tét a Pénz ügy mi nisz té rium költ ség ve té sé ben kell biz to -
sí ta ni.

6. A Bi zott ság fel adat kö re nem ter jed ki azon ügyek re,
ame lye ket kor mány ha tá ro zat más szerv ha tás kö ré be utal.

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Mi nisz te ri uta sí tás

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
3/2008. (K. V. Ért. 5.) KvVM

uta sí tá sa
az egy sé ges köz szol gá la ti sza bály zat ról szóló
19/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM uta sí tás

mó do sí tá sá ról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 6. §-ának (1) be kez dé se, illetve a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény, va la -
mint az egyéb tör vé nyek mó do sí tá sá ról szóló 2001. évi
XXXVI. tör vény 106. § (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. §

Az egy sé ges köz szol gá la ti sza bály zat ról szóló 19/2006.
(K. V. Ért. 10.) KvVM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.)
17. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A Bi zott ság el nö ke: a HO ve ze tõ je. A Bi zott ság
tag jai: a mi nisz te ri és a ka bi net fõ nö ki te rü let ki je lölt kép -
vi se lõ je, az ál lam tit kár ság ki je lölt kép vi se lõ je, a szak -
államtitkárságok egy-egy ki je lölt kép vi se lõ je, a minisz -
tériumi ér dek kép vi se le ti szerv(ek) egy-egy kép vi se lõ je.”
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2. §

Az Ut. 25. §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) A hoz zá já ru lás en ge dé lye zé se a nap tá ri év vé gé ig

szól hat. Az igény lést (mel lék le te i vel együtt) éven te
 november 1-jé ig is mé tel ten be kell nyúj ta ni a Szo ciá lis
 Bizottsághoz. En nek el mu lasz tá sa a kö vet ke zõ év tõl kez -
dõ dõ en au to ma ti ku san a hoz zá já ru lás meg szün te té sét von -
ja maga után.”

3. §

Az Ut. 38. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az üdü lé si igé nyek tel je sí té sé re a re fe rens tesz
 javaslatot, ar ról vi tás eset ben az Üdü lé si Bi zott ság dönt.
Az Üdü lé si Bi zott ság ügy rend jét – az ál lam tit kár jóvá -
hagyásával – maga ál la pít ja meg.”

4. §

Az Ut. 39. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A köz tiszt vi se lõ a szo ciá lis tá mo ga tás irán ti igé nyét 
az erre a cél ra rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon ter -
jeszt he ti elõ a Bi zott ság hoz.”

5. §

(1) Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg az uta sí tás

a) 27. §-ának (3) be kez dé sé ben a „hússzo ro sá nak” szö -
veg rész he lyé be a „hu szon öt szö rö sé nek” szö veg rész lép,

b) 34. §-ának (2) be kez dé sé ben a „200%-áig” szö veg -
rész he lyé be a „250%-áig” szö veg rész lép,

c) 39. §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban a „200%-a” szö -
veg rész he lyé be a „250%-a” szö veg rész lép, a „400%-át”
szö veg rész he lyé be az „500%-át” szö veg rész lép, va la mint
a b) pont já ban a „200%-a” szö veg rész he lyé be a „250%-a”
szö veg rész lép,

d) 39. §-a (6) be kez dé sé nek a) pont já ban a „ke re set iga -
zo lást” szö veg rész he lyé be a „nyi lat ko za tát” szö veg rész
lép.

(2) Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sa nap ját kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.*

Dr. Fo dor Gá bor s.k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2008. áp ri lis 11.

Köz le mé nyek

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közleménye

kitüntetések adományozásáról

A  Ma gyar Köz tár sa ság El nö ke

Nemzeti Ünnepünk, Március 15-e alkalmából

a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
kitüntetést adományozta

Prof. Ür ge-Vor satz Di á ná nak, a Kö zép-Eu ró pai Egye -
tem egye te mi do cen sé nek;

a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést adományozta

Dr. Ale xay Zol tán nak, a Szé che nyi Ist ván Egye tem nyu -
gal ma zott fõ is ko lai do cen sé nek,

Bod nár Gás pár Ti bor nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

Dr. Fa ra gó Ti bor nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium stra té gi ai fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Dr. Pa dos Im ré nek, az  Észak-ma gyar or szá gi Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság nyu gal ma zott igaz -
gatójának;

a Magyar Köztársasági Érdemrend  Lovagkeresztje
kitüntetést adományozta

Dr. Szlá vik La jos nak, az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la
 Mûszaki Fa kul tás tan szék ve ze tõ fõ is ko lai ta ná rá nak;

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
kitüntetést adományozta

Lõ rincz Ká roly nak, az Ecse di láp-Krasz na bal par ti Víz -
gaz dál ko dá si Tár su lás ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Sken de ro vic Ma rin nak, a Hor váth Ide gen for gal mi
 Közösség Ma gyar or szá gi Kép vi se le te igaz ga tó já nak;

a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést adományozta

Gá lo si Zol tán né dr.-nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Dr. Hor váth Lász ló né nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té rium osz tály ve ze tõ jé nek,

Ju hász At ti lá nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség mérõállomás-
 vezetõ he lyet te sé nek,
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Ka li vo da Bé lá nak, a Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság ál ta lá nos igaz ga tó he lyet te sé nek,

Pe tõcz And rás köl tõ nek, író nak,
Szar vas Im ré nek, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

Ipoly tar nó ci Õs ma rad vá nyok Ter mé szet vé del mi Te rü let
táj egy ség ve ze tõ jé nek,

Var ga Ti bor nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség le ve gõ -
tisz ta ság-vé del mi osz tály ve ze tõ jé nek,

Var ju La jos nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Szol no ki Sza kasz mér nök ség
sza kasz mér nök ség-ve ze tõ jé nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Nemzeti Ünnepünk, Március 15-e alkalmából

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

Bar ta Zsolt nak, a  Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság táj -
egy ség ve ze tõ jé nek,

Bá bo sik Ro land nak, a  KvVM Ál lam tit ká ri tit kár ság
szak mai ta nács adó já nak,

Bi bók Zsu zsan ná nak, a  KvVM Kör nye zet fej lesz té si fõ -
osz tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Bor sos né Ta tai Már tá nak, a  Du nán tú li Re gi o ná lis Víz -
mû Zrt. hu mán erõ for rás ügy in té zõ jé nek,

Bozó And rás nak, a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó ság mo -
ni tor ing re fe ren sé nek,

Cse rép At ti lá nak, a Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
ter mé szet vé del mi õré nek,

Deák Jó zsef né nek, a Duna Men ti Re gi o ná lis Víz mû Zrt.
tit kár nõ jé nek,

Dob ri né Nyer ges Ró zsá nak, a  Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság irodavezetõ -
jének,

Do mo nyik Fe renc nek, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Fleck Ta más nak, a  Kö zép-du na-völ gyi Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség In for -
ma ti kai cso port ve ze tõ jé nek,

Goda Ist ván Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság fõ ta ná cso sá nak,

dr.Gré becz né dr. Un gár Esz ter nek, a KvVM Köz igaz -
ga tá si és jogi fõ osz tály ta ná cso sá nak,

Hor váth né Ku kucs ka Má ri á nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel -
ügye lõ ség víz vé del mi és víz gaz dál ko dá si ügy in té zõ jé nek,

Ka ran csi Gá bor nak, az Or szá gos  Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség osz tály ve -
ze tõ jé nek,

Kor hán Ti bor nak, a Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság gép ko csi ve ze tõ jé nek,

Ko szits Be at rix nak, a Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság köz gaz da sá gi osz tály ve ze tõ jé nek,

L’A u né Ág nes nek, a KvVM Nem ze ti par ki és táj vé del mi 
fõ osz tály ta ná cso sá nak,

Laki Zol tán nak, a  Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség osz tály ve ze -
tõ jé nek,

Lá zár Mik lós nak, az Al só-Ti sza vi dé ki Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság kör nye zet ér té ke lé si osz -
tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Ma kay Jó zsef nek, az Észak-du nán tú li Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság gép ke ze lõ-kar ban tar tó já -
nak,

Mesz lé nyi né Re gi us Már tá nak, a KvVM Mi nisz te ri
 kabinet szak mai fõ ta nács adó já nak,

Mol nár Bor bá lá nak, a KvVM Mi nisz te ri ka bi net fõ -
mun ka tár sá nak,

Mo so nyi Zol tán nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság víz kár el há rí tá si ügy in té zõ jé nek,

Or szág Bé lá né nak, a Ja kab szál lás-Fü löp szál lás Ál ta lá -
nos Mû ve lõ dé si Köz pont Óvo dá ja ve ze tõ óvó nõ jé nek,

Pá lyi Bál int nak, a  Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság gát- és csa tor na õré nek,

Prá vicz Zsu zsan ná nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
kör nye zet vé del mi fel ügye lõ jé nek,

Re gény i Géza Mi hály nak, az Al só-Du na-völ gyi Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Biz ton sá gi cso -
port ve ze tõ jé nek,

Sa lán ki Csil lá nak, a KvVM Kör nye zet gaz da sá gi szak -
ál lam tit ká ri tit kár ság tit kár nõ jé nek,

Dr. Ta u ber Ákos nak, a  Nyu gat-du nán tú li Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség jo -
gá szá nak,

Tol di Csil lá nak, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség gaz da -
sá gi igaz ga tóhe lyet te sé nek,

Tö rök né dr. Csöl le Ka ta lin nak, a KvVM Víz ügyi szak -
ál lam tit ká ri tit kár ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Trom ler Kál mán nak, a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság me der õré nek,

Vár nagy Évá nak, a  Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság sze mély ze ti és mun ka ügyi elõ adó já nak,

Vég vá ri Pé ter nek, a  Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság la bor ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Ve nye gei Fe renc nek, a Nyu gat-du nán tú li Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság tech ni ku sá nak,  csoport -
vezetõnek,

Ve sze li And rás nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Dr. Wág ner Já nos nak, az Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
Gyu lai Ki ren delt sé ge ki ren delt ség-ve ze tõ jé nek.
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A Víz Világnapja alkalmából

Vásárhelyi Pál Díjat adományozott

Hre huss György nek, a Fõ vá ro si Víz mû vek Zrt. víz ügyi
szak ér tõ jé nek,

Ko vács An tal nak,  Ma gyar Ví zi köz mû Szö vet ség nyu -
gal ma zott el nök-ve zér igaz ga tó já nak,

Ko vács Já nos nak, a Ka pos völ gyi Ví zi tár su lat ügy ve ze -
tõ-igaz ga tó já nak,

Dr. Ma da ras sy Lász ló nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz -
da ság tu do má nyi Egye tem egye te mi ad junk tu sá nak,

Nagy megy eri And rás né dr. Megy eri Má ri á nak, az
 Országos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Schu bert Jó zsef nek, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság mû sza ki igaz ga tóhe lyet te sé nek,

dr.Var ga Mik lós nak, a KvVM  nyu gal ma zott víz ügyi
szak ál lam tit ká rá nak;

Sajó Elemér Emlékplakettet adományozott

dr. Bol di zsár An tal nak, a Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság jog ta ná cso sá nak,

Dé nes Má ria Mag dol ná nak, a KvVM Víz gyûj tõ gaz dál -
ko dá si és víz vé del mi fõ osz tály ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak,

Fer wag ner An ná nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség víz -
ügyi fel ügye lõ jé nek,

Fo dor Lász ló né dr.-nak, a Sze ge di Víz mû Zrt. volt ve -
zér igaz ga tó já nak, gaz da sá gi igaz ga tó nak,

Fü löp Szi lárd nak, a Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság nyu gal ma zott csoportvezetõ -
jének,

dr. Goda Pé ter nek, a Bé kés Pla num Kft. vál lal ko zá si fõ -
mér nö ké nek,

dr. Len té né Kar kus Már tá nak, az Or szá gos Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak,

Mó ro cza Ág nes nek, az Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Mun ká csy Lász ló nak, a Kö zép-Ti sza vi dé ki Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ-he lyet te sé -
nek,

dr. Pé csi Kál mán nak, a Duna Men ti Re gi o ná lis Víz mû
Zrt. mû sza ki igaz ga tó já nak,

Sza lai Bé lá nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Ver se gi Lász ló nak, az Al só-Ti sza vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság sza kasz mér nök ség ve ze tõ jé -
nek;

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

Ba lázs Má tyás nak, a  Fõ vá ro si Víz mû vek Zrt. nyu gal -
ma zott szak te rü le ti mér nö ké nek,

Csé ry Pál nak, a  volt Fõ vá ro si Víz mû vek nyu gal ma zott
ve zér igaz ga tó já nak,

Cser nyi Ist ván nak, a Fel sõ-Ti sza vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság csa tor na õré nek; 

köz el négy év ti ze des víz ügyi szol gá la ta alatt vég zett pél -
da mu ta tó, ered mé nyes szak mai te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Ga lam bos Évá nak, az Al só-Ti sza vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság er dé sze ti ügy in té zõ jé nek,

dr. Gri gorsz ky né Bu dai Tün dé nek, a Ti szán tú li Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
ta ná cso sá nak,

Kiss La jos né nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Kiss Zsu zsan ná nak, a Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság cso port ve ze tõ jé nek,

Ko vács Já nos né nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség elõ -
adó já nak,

dr. Les kó Iza bel lá nak, az  Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség ta ná cso sá nak,

No vicz ki Zol tán nak, az  Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Pet rics Fló ri án nak, a  Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Szek szár di Sza kasz mér nök -
ség te rü le ti fel ügye lõ jé nek,

Pi rity Csa bá nak, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság cso port ve ze tõ jé nek,

Sá ro si Jó zsef né nek, a  Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség kör -
nye zet gaz da sá gi elõ adó já nak,

Si mo nits Ist ván nak, az  Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Ka lo csai Sza kasz mér nök -
ség sza kasz mér nök ség-ve ze tõ he lyet te sé nek,

Szûcs Ist ván nak, a Dom bó vár és Kör nyé ke Víz- és Csa -
tor na mû Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Tóth Já nos nak, a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ügy in té zõ jé nek,

dr. Va sas Fe renc né nek, a  Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság cso port ve ze tõ jé nek,

Wolf Mi hály nyu gal ma zott mér nök nek, a Ma gyar Mér -
nö ki Ka ma ra tag já nak,

Zsir mon Já nos né nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság ügy in té zõ jé nek, tit kár nõ nek.

A Meteorológiai Világnap alkalmából

Schenzl Guidó díjat adományozott

Ba rát Jó zsef nek, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
nyu gal ma zott el nö ké nek,

Hor váth Csa ba ez re des nek, a Ma gyar Hon véd ség
 Meteorológiai Szol gá la ta nyu gal ma zott szolgálatfõnö -
kének;
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Pro Meteorológia  Emlékplakettet  adományozott

Ihász Ist ván nak, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
me te o ro ló gi ai fej lesz tõ jé nek,

dr. Ká ros sy Csa ba kan di dá tus nak, nyu gal ma zott tan -
szék ve ze tõ fõ is ko lai ta nár nak,

Né meth Pé ter me te o ro ló gus nak, az Or szá gos Meteo -
rológiai Szol gá lat mun ka tár sá nak,

Völ ker Jó zsef nek, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
nyu gal ma zott ra dar üzem mér nö ké nek.

A Föld Napja alkalmából

Pro Natura Díjat adományozott

dr. Dé nes György nek, a Ma gyar Bar lan gi Men tõ szol gá -
lat el nö ké nek,

dr. Ju hász La jos  egye te mi do cens nek, a Deb re ce ni
Egye tem Ter mé szet vé del mi Ál lat ta ni és Ke rek er dõ Ala -
pít vány nak,

dr. Ke ré nyi At ti lá nak, a Deb re ce ni Egye tem Ter mé szet -
tu do má nyi és Tech no ló gi ai kar,

dr. Schmuck Er zsé bet nek, a Ma gyar Ter mé szet vé dõk
Szö vet sé ge társ el nö ké nek;

Pro Natura Emlékplakettetet adományozott

dr. Áb ra hám Le ven te fõ mu ze o ló gus nak, a So mogy
 Megyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga me gyei mú ze um igaz -
gatóhelyettesének,

Ba ka csi Gá bor nak, a  Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság ter mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ jé nek,

Be recz Bé lá nak, az „Oxi gén”, a Ma gyar Rá dió Öko ló gi ai
ro va ta mun ka tár sá nak,

Du dás György Zol tán nak, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság igaz ga tó he lyet te sé nek,

Hor váth Zol tán nak, a Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság táj egy ség ve ze tõ jé nek,

Mát rai Erõ mû Zrt. Bükk áb rá nyi Bá nya kö zös sé gé nek,
dr. Mol nár V. At ti lá nak, a Deb re ce ni Egye tem Ter mé -

szet tu do má nyi kar, Nö vény ta ni tan szék egye te mi ad junk -
tu sá nak,

dr. Pod ma nicz ky Lász ló nak, a  Szent Ist ván Egye tem
Kör nye zet gaz da ság ta ni Tan szék  tan szék ve ze tõ jé nek,
igaz ga tó he lyet tes nek,

Schmidt And rás nak, a KvVM Ter mé szet meg õr zé si Fõ -
osz tály szak mai ta nács adó já nak,

Szmo rad né Tóth Eri ká nak, az Agg te le ki Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság kör nye ze ti ne ve lé si cso port ve ze tõ jé nek;

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

Alek sza Ró bert nek, a  Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság tér in for ma ti ku sá nak,

Bé ke fi And rás né nak, a Pi li si Park er dõ Zrt. Ok ta tá si
Köz pont ve ze tõ jé nek,

Har sá nyi De zsõ At ti lá nak, a Kö rös-Ma ros Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság õr szol gá lat ve ze tõ-he lyet te sé nek, ha lá -
sza ti és va dá sza ti fel ügye lõ nek,

Ha vas Lász ló nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség ge o ló gi ai fõ fel -
ügye lõ jé nek,

Lan tos Ist ván nak, a  Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
ter mé szet vé del mi te rü let õré nek,

Laki Fe renc nek, Ta ta bá nya vá ros Ön kor mány za ta nyu -
gal ma zott mun ka tár sá nak,

Lud nai Er zsé bet Tün dé nek, a Kis kun sá gi Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság õr szol gá lat ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Mül ler Ist ván nak, a Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
ter mé szet vé del mi õré nek, a Zir ci Ar bo ré tum ve ze tõ jé nek,

Né meth Ár pád nak, a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság õr ke rü let-ve ze tõ jé nek,

Sza bó Ani kó nak, a Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság ügy ke ze lõ jé nek, ad mi niszt rá tor nak.

Az Ûrkutatás Napja alkalmából

Oklevelet és tárgyjutalmat adományozott

dr. Al már Iván nak, az Ûr ku ta tá si Tu do má nyos Ta nács
le kö szö nõ el nö ké nek;

Bay Zoltán Díjat adományozott

dr. Bár cy Pál nak, a Mis kol ci Egye tem Po li mer mér nö ki
Tan szék  egye te mi ta ná rá nak, az Ada ma tis Kft. ügy ve ze -
tõ jé nek,

dr. Gschwindt And rás egye te mi do cens nek, a Bu da pes ti 
Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem  Szé les sá vú Hír -
köz lés és Vil la mos ság tan Tan szék, Ûr ku ta tó Cso port cso -
port ve ze tõ jé nek;

a Magyar Ûrkutatásért Emlékplakettet adományozta

dr. Hor váth Lász ló ta nár úr nak, a Pus kás Ti va dar Táv -
köz lé si Tech ni kum igaz ga tó já nak, 

Mu ha ri Ist ván rá dió ama tõr nek, nyu gal ma zott vil la mos -
mér nök nek, a MALÉV és az AEROPLEX Kft. volt mun -
ka tár sá nak,

Ba csár di Lász ló nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság -
tu do má nyi Egye tem Vil la mos mér nö ki és In for ma ti kai kar, 
Hír adás tech ni kai Tan szék dok to ran du szá nak;

a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
fennállásának 15. évfordulója alkalmából

Mi nisz te ri El is me rõ Ok le ve let ado má nyo zott

dr. Ko vács Lász ló nak, a Szö vet ség el nö ké nek, a Hu nest
Bi o re ri ne ry Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak.
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Pá lyá za ti fel hí vás

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

pályázati  felhívása

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által alapított

Lampl Hugó-emlékplakett adományozásának
kezdeményezésére

A 2/2007. (I. 18.) KvVM ren de let ben fog lal tak sze rint
az em lék pla kett ter ve zé si, ki vi te le zé si, tech no ló gi ai, táj -
esz té ti kai és kör nye zet vé del mi szem pont ból ki ma gas ló,
gaz da sá go san meg va ló sí tott, to váb bá gaz da sá go san üze -
mel tet he tõ vízi lé te sít mé nyek (a to váb bi ak ban: lé te sít -
mény) ter ve zé sé ért, ki vi te le zé sé ért fe le lõs ter mé sze tes
sze mé lyek nek a lé te sít mény meg va ló sí tá sá ban való meg -
ha tá ro zó köz re mû kö dé sé ért, illetve az ered mé nyes ség ér -
de ké ben ki fej tett mun ká ja el is me ré sé re ado má nyoz ha tó.

 A ki tün te tés ben ré sze sü lõ sze mély em lék pla ket tet és az
ado má nyo zást iga zo ló ok le ve let kap, egy ide jû leg a lé te sít -
mé nyen az em lék pla kett ado má nyo zá sát iga zo ló em lék -
táb la ke rül el he lye zés re.

A pá lyá zat rész le tes tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it a 
Lampl Hu gó-em lék pla kett ala pí tá sá ról szóló 2/2007.
(I. 18.) KvVM ren de let tar tal maz za.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2008. jú li us 1.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té rium Víz ügyi szak ál lam tit ká ri tit kár ság
1011 Bu da pest, Fõ utca 44-50.

Pos ta cím: 1394 Bu da pest, Pf. 351.

Az em lék pla kett át adá sá nak ide je: 2009. évi Víz Vi lág -
na pi ki tün te té si ün nep ség

A be ér ke zett pá lyá za to kat bi zott ság mi nõ sí ti és tesz
 javaslatot az em lék pla kett oda íté lé sé re a mi nisz ter nek.
A dí ja zott a pá lyá zat be nyúj tá sá val, illetve az em lék pla kett 
el fo ga dá sá val hoz zá já rul ah hoz, hogy neve és az em lék -
pla kett oda íté lé sét ered mé nye zõ mun kás sá gá nak rö vid is -
mer te té se, illetve pá lyá za ta köz zé té tel re ke rül jön a KvVM
hon lap ján.

A pá lyá za ti fel hí vás ol vas ha tó a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té rium hon lap ján is.

Új kí gyós Nagy köz ség Ön kor mány za ta

pá lyá za ti fel hí vá sa

az Egy sze mé lyes Ön kor mány za ti Víz mû Kft.

ügy ve ze tõi igaz ga tói ál lás ára

A kép vi se lõ-tes tü let az Egy sze mé lyes Ön kor mány za ti
Víz mû Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tói ál lá sá nak ha tá ro zott
 idejû, 5 éves idõ tar ta mra szóló be töl té sé re az aláb bi
 pályázatot írja ki:

„Új kí gyós Nagy köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za tot ír ki
az Egy sze mé lyes Ön kor mány za ti Víz mû Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tói ál lá sá nak ha tá ro zott ide jû, 5 év idõ tar tam ra szóló 
be töl té sé re.

Mun ka vég zés he lye: 

Víz mû Kft. 5661 Új kí gyós, Pe tõ fi u. 34.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– víz el lá tá si és csa tor ná zá si üzem mér nö ki, vagy egyéb
szak irá nyú mér nö ki vég zett ség,

– leg alább 3 év szak irá nyú gya kor lat.

A gaz da sá gi tár sa ság pro fil ja:

– Új kí gyós köz ség ivó víz el lá tá sá nak biz to sí tá sa,

– Új kí gyós-Sza bad kí gyós köz ség szenny víz tisz tí tó te -
le pé nek, és

– Új kí gyós szenny víz csa tor ná já nak üze mel te té se.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a leg fon to sabb sze mé lyi ada to kat,

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok má nyok má so la tát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– a víz mû, a szenny víz tisz tí tó te lep és csa tor na há ló zat
mû köd te té sé re vo nat ko zó el kép ze lé se ket.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:2008. jú ni us 30.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2008. jú li us 31.

Az ál lás hely be töl té sé nek vár ha tó idõ pont ja: 2008.
szep tem ber 17.

Cím: Sze bel lé di Zol tán pol gár mes ter 5661 Új kí gyós,
Kos suth u. 41.
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A  2 0 0 8 – 2 0 0 9 .  
tanévben is válassza 
az ELTE Jogi Továbbképzõ Intézet
POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSEIT

• Adójogi szakjogász
• Biztosítási szakjogász
• Családjogi szakjogász
• Európai üzleti jog 
• Gazdasági büntetõjogi

szakjogász
• Infokommunikációs

szakjogász
• Ingatlanforgalmi

szakjogász
• Kereskedelmi szakjogász

• Környezetvédelmi
szakjogász

• Közlekedési szakjogász
• Szabályozási

(kodifikátor) szakjogász
• Társasági jogi és cégjogi

szakjogász
• Tõkepiaci és bank

szakjogász
• Jogi szakokleveles 

családvédelmi tanácsadó

• Igazságügyi szociális
tanácsadó

• Jogi szakokleveles
gazdasági szakember

• Jogi szakokleveles
környezetvédelmi
szakember

• Jogi szakokleveles orvos
és egészségügyi
szakember

Jelentkezés és bõvebb információ:
1053 Budapest, 
Egyetem tér 1–3. III./303.

www.eltejti.hu
e-mail: eltejti@ajk.elte.hu
Telefon: 266-2563, 318-5912

Jelentkezési határidõ: 2008. június 30.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad -
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té -
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hi ány pót ló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon -
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény -
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a  kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
be ve ze tõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mu ta tói segítik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz lö nyki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi B. u. 6.
 Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat -
ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del -
he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK  
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................
Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ -
szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát.
A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Kö zel 15 000
szó cikk ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt,
ma gya ráz za a fo ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az eu ró pai jog, va la mint a nem-
zet kö zi jog ál tal hasz nált fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az
egyes jog ága kon be lül is, egy más tól el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság,
el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö-
ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat-
lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-mód szer”,
 „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi -
könyv, ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge -
lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 8399 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám
alatti Köz löny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lonycentrum@mhk.hu), illetve meg -
ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 8399 Ft áfával) .................  példányban, és kérjük
juttassák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .....................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ-
számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég szerû aláírás




