
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Részszakképesítés megnevezése:    Hulladék gyűjtő és-szállító   

OKJ azonosító szám:      21 851 01     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A024 

 

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon 

kompetenciákkal, mely a munkaterületének ellátásához szükséges. 

A hulladékgyűjtő és –szállító alapvető feladata a hulladékok keletkezésének helyéről a gyűjtő, 

feldolgozó, vagy felhasználó telepére történő hulladék-továbbítás. Munkavégzése során 

köteles a hulladék gyűjtésére, a rakodási helyekre, a közlekedés szabályaira, valamint ezekkel 

összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokra tekintettel lenni, azokat a biztonságos 

munkavégzésnek megfelelően betartani. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

Szakmai készségek: 

Olvasott szakmai szöveg megértése 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 

Munkavédelmi jelölések(baleset-, tűz-, környezet-, érintés-, egészségvédelmi) értelmezése 

Munkavédelmi eszközök használata 

Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 

Mozgáskoordináció 

Állóképesség 

Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 

Határozottság 

Módszerkompetenciák: 

Körültekintés, elővigyázatosság 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10867-16 Hulladékgyűjtés és -szállítás 
39 91 130 szóbeli és 

gyakorlati 

Összesen: 39 91 130 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel  

 

Egészségügyi alkalmasság:   szükséges 

 

Megengedett hiányzás mértéke:  20 % 



 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap   8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hulladékgyűjtő és –szállító feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Hulladékok felismerése, válogatása, csoportosítása 

fajtánként együttszállíthatóság szempontjából. A feladat elvégzéséhez szükséges 

munkavédelmi eszközök kiválasztása és alkalmazása. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 

vizsgakérdései a szakmai követelményben  megadott modulokhoz tartozó 

témakörök mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc(ebből felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 

perc )  

 

 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 


