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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Klórgázadagoló-berendezés kezelő

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Klórgázadagoló-berendezés kezelő
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00068-16-23 2 08 2 /2

Szakmai programkövetelmény
érvényességének kezdete

2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY
BESOROLHATÓ
23 - Vízügy

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
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33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti szakmai alkalmassági vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
betöltött 18. életév

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A klórgázadagoló-berendezés kezelő víz-és szennyvíztisztító telepeken, fürdőkben, uszodákban alkalmazott
vákuumszabályozós klórgázadagoló berendezések szakszerű kezelését, üzemeltetését,
klórgázpalackok,klórhordók cseréjét végzi az üzemeltetési szabályzatnak megfelelően.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR
száma

FEOR főcsoport megnevezése

8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

8322

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben ellátható
tevékenység,
munkaterület

Vízgazdálkodási gép
kezelője

Klórgázadagoló-berendezés
kezelő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL
FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ
ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

A képzés óraszáma

30

Maximum
40

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények
szerinti leírása
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Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Képes a munkavédelmi
eszközök előírásoknak
megfelelő használatára.

Tevékenységét a
Tudatában van az általa
munkavédelmi
végzett tevékenység
előírásoknak
veszélyességének, törekszik megfelelően,
a munkavédelmi előírások
munkatársával szorosan
maximális betartására.
együttműködve, felelősen
végzi.

Ismeri a klórgáz okozta
vészhelyzetek kezelésének
módját.

Felismeri a klórgáz okozta
veszélyhelyzeteket,
vészhelyzetekben képes a
vészhelyzeti tervnek
megfelelően cselekedni.

Nyitott tudásának
folyamatos fejlesztésére, a
védelmi intézkedésekre és
az azzal kapcsolatos
mentési munkákra
vonatkozó kötelező
évenkénti továbbképzésben
való részvételre.

Vészhelyzet esetén
felelősen, a vészhelyzeti
tervnek megfelelően
cselekszik.

Ismeri az ivó- és fürdővíz
tisztítása során alkalmazott,
klórgázzal történő
fertőtlenítés technológiáját.

Képes a klórgázzal történő
fertőtlenítés
technológiájának
alkalmazására.
A klórgázadagoló
berendezések kezelése
során törekszik a gyártói
utasítás és az üzemeltetési
szabályzat maximális
betartására.

A klórgázadagoló
berendezések kezelését
munkatársával
együttműködve, a gyártó
előírásainak és az
üzemeltetési
szabályzatnak
megfelelően, precízen
végzi.

Ismeri a munkavédelmi
eszközök használatára és a
baleset-elhárításra
vonatkozó előírásokat.

Ismeri a klórgáz-adagoló
berendezések elvi
működését, kezelésük
módját.

Képes a klórgázadagoló
berendezések szakszerű
kezelésére a gyártó
előírásainak és az
üzemeltetési szabályzatnak
megfelelően.

Felismeri a berendezés
Ismeri a klórgáz-adagoló
hibás működését, képes
berendezések jellemző
Tisztában van kompetenciakisebb hibák feltárására és a
hibáit, a hibák elhárításának
határaival.
meghibásodások
módját.
elhárítására.

A hibaelhárítás során
felelősségi körének
megfelelően intézkedik,
felelősségi körét nem lépi
túl.

Ismeri a
klórgázpalackok,klórhordók
kezelésének, tárolásának,
szállításának módját, a
cseréjükre vonatkozó
előírásokat.

Gondoskodik a
klórgázpalackok,klórhordók
szakszerű tárolásáról,
közreműködik a hordók és
palackok cseréjében.

Munkatársával /
munkatársaival felelősen
együttműködik a
klórhordók,
klórgázpalackok
cseréjénél.

Ismeri a klórszint
mérésének módját.

Képes a klórszintet
ellenőrző mérések
elvégzésére.

Ismeri a klórgáz
egészségügyi hatásait,tudja
hogyan kell klórgáz okozta
balesetek esetén elsősegélyt
nyújtani.

Képes klórgáz okozta
balesetek esetén
elsősegélynyújtás
elvégzésére.

Nyitott az együttműködésre
a
klórgázpalackok,klórhordók
cseréje során.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
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A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet, továbbá a Fürdők
munkavédelmi követelményeiről szóló MSZ 15235:2011 szabvány előírása szerint klórgázadagoló
technológiai berendezések felügyeletét, ellenőrzését, szabályozását klórozó berendezés kezelői
tanfolyami végzettséggel rendelkező munkavállalók végezhetik. A tevékenység szükségességét
jogszabály és szabvány írja elő, ugyanakkor a képzést tartalmilag szabályozó egységes
követelményrendszer nem került kialakításra. A munkáltatók (vízművek, fürdők)részéről folyamatos
igény mutatkozik a klórgáz-adagoló berendezések kezelését végző, speciális szakmai ismeretekkel és
készségekkel rendelkező munkavállalók foglalkoztatására.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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