A 105. sorszámú Vízkárelhárító megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A részszakképesítés azonosító száma: 31 853 03

1.2.

Részszakképesítés megnevezése: Vízkárelhárító

1.3.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960
2. EGYÉB ADATOK

2.1.

A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: 2.2.

Szakmai előképzettség: -

2.3.

Előírt gyakorlat: -

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.

Elméleti képzési idő aránya: 20%

2.7.

Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

2.8.

Szintvizsga: -

2.9.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR

3.1.

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

FEOR száma
5259

B
FEOR megnevezése
Egyéb személy- és
vagyonvédelmi
foglalkozású

C
A részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
Vízkárelhárító

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vízkárelhárító a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági,
munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának
megfelelő irányítással, önállóan végzi.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
- figyelőszolgálatot ellátni,
- vezetni a helyi nyilvántartásokat a területén,
- felkészülni a kárelhárítási (mennyiségi, minőségi) beavatkozásokra,

- elvégezni a vízkár (mennyiségi, minőségi) észlelésekor szükséges feladatokat,
- kárelhárítást (mennyiségi, minőségi) végezni,
- megakadályozni a szennyező anyag felszíni és felszín alatti vízbe jutását (pl. haváriák, balesetek
esetén),
- elvégezni a kárelhárítás utáni teendőket,
- karbantartási feladatokat végezni a védelmi eszközökön és a védelmi létesítményeken,
- környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységet végezni.
3.3.

Kapcsolódó szakképesítések
A
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
54 853 01

megnevezése
Vízügyi technikus

a kapcsolódás módja
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A

B

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.1.
4.2.
4.3.

azonosító száma
10883-12

megnevezése
Vízkárelhárítás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.

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

5.2.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

B
C
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10883-12
Vízkárelhárítás
gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Vízkárelhárítási gyakorlat
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett vízkárelhárítási feladatot old meg, az általa megismert
módon, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. A feladat kidolgozása közben saját
jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Vízkárelhárító ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.4.

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A

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

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Kéziszerszámok
Kisgépek
Fenntartó gépek
Gépjárművek
Vízi járművek
Védelmi eszközök
Vízméréshez használt műszerek
Kommunikációs eszközök
7. EGYEBEK

szerv

