
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 000351/2014. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Vízműkezelő 

OKJ azonosító szám:      31 853 04     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-000351/2014/A002 

 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 A vízműkezelő a szakismeretének megfelelő, az alábbiakban felsorolt 

tevékenységeket, a kezelési, karbantartási és javítási útmutatásoknak megfelelően, a hatósági, 

és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti 

szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi. 

A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

 Vízkitermelő, víztisztító- és vízművi létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő 

berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni 

 Az előállított ivóvíz mennyiségének és minőségének megóvása mellett a víztároló 

műtárgyak kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni 

 A vízhálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni 

 Gravitációs, illetve nyomás alatti csővezetékek kezelési, karbantartási, javítási feladatait 

elvégezni 

 Az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetési, ellenőrzéséi, karbantartási, és 

javítási feladatok elvégezni 

 Az ivóvízellátás zavarainak elhárításában közreműködni 

 A vízmű műtrágyainak, berendezéseinek üzemeltetéséi, karbantartási, javítási feladatait 

elvégezni 

 Nyomás alatt üzemelő berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait 

elvégezni 

 Sűrített levegő előállítására és tárolására szolgáló berendezések és hozzájuk tartozó 

csőhálózat üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni 

 Fertőtlenítő berendezések üzemeltetési, karbantartási, feladatait elvégezni 

 Kémiai és fizikai segédanyagok kimérését, előkészítését és adagolását elvégezni 

 Gáztalanító és ivóvíz minőségét javító berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási 

feladatait elvégezni 

 Hordozható laboratóriumi mérőszerekkel, gyorstesztekkel fizikai és kémiai üzemviteli 

ellenőrző méréseket végezni. 

 Kis- és nagyfeszültségű villamos berendezéseket üzemeltetni. 

 Mechanikus, pneumatikus, robbanómotoros valamint elektromos segédeszközöket és 

kéziszerszámokat használni 

 Hagyományos, illetve számítógépes üzemirányítási rendszert üzemeltetni 

 Hagyományos és számítógépes nyilvántartásokat, üzemnaplókat vezetni 

 Ügyfélszolgálati tevékenységeket ellátni 

 Mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni 

 Munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

szabályokat betartani és betartatni 



Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10879-12 Vízműkezelés, -üzemeltetés 

Vízmű üzemeltetés feladati 
108 0 108 szóbeli 

10879-12 Vízműkezelés,-üzemeltetés 

Vízmű üzemletetési gyakorlata 
0 456 456 gyakorlati 

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek 6 0 6 szóbeli 

Összesen: 114 456 570 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség  

Szakmai végzettség: - 

 

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: Gépészeti, üzemeltetési feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Csővezetékek szerelési, javítási munkáinak elvégzése 

műhelykörülmények között a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. 

Valamely vízmű üzemeltetés során alkalmazott gép vagy szerelvény (szivattyú, tolózár, 

visszacsapó szelep) ellenőrzése, szétszerelése, hiba-felvételezése, javítása, összeszerelése. 

Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével 

kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás) elvégzése. 

Hordozható laboratóriumi mérőszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések 

elvégzése. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80 % 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem. 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Szakmai 

követelmények fejezetben megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét 

tartalmazza. 

 



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

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %  


