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Az 55 850 01 azonosító számú, Hulladékgazdálkodó szaktechnikus megnevezésű szakképesítésráéépülés

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 850 01
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Ágazat: környezetvédelem
Szakképzési évfolyamok száma: 0,5

A Hulladékgazdálkodó
szaktechnikus képzés
megkezdésének szükséges
feltételei:

Szakmai előképzettség: 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
(vagy jogszabályi megfeleltetés előző környezetvédelmi OKJ
képzettséggel)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat:
nincs

A szakképesítéssel leggyakrabban
betölthető foglalkozások,
munkakörök:
A Hulladékgazdálkodó
szaktechnikus szakképesítés
munkaterületének jellemzői

Feor száma: 3134
Betölthető munkakörök: Környezetvédlemi szaktechnikus,
Hulladékkezelő technikus
Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével
megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb
egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt
eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
képesítéssel rendelkező képes lesz
munkakörében










feltárni a technológiák hulladékképződési forrásait,
ellenőrizni a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására és a
sugárvédelemre szolgáló berendezéseket,
mennyiségileg felmérni, vizsgálatokra előkészíteni és
analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző hulladékokat,
rögzíteni a mérési adatokat és értékelni a mérési
eredményeket,
minőségellenőrzési területen hulladékgazdálkodási elemzői,
ellenőri feladatokat ellátni,
közreműködni a hulladékgazdálkodási jogszabályok,
előírások betartatásában,
kapcsolatot tartani a hulladékgazdálkodásban illetékes
hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal,
üzemi
megbízotti
területen
közreműködni
a







Az 55 850 01 azonosító számú,
Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymodulja

A komplex szakmai vizsga
vizsgatevékenységei és
vizsgafeladatai

hulladékszegény
technológiák
kidolgozásában
és
bevezetésében,
szakhatósági területen részt venni a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos bejelentések kivizsgálásában,
eleget tenni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
adminisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségeknek,
felismerni és különbséget tenni a különböző hulladékfajták
között,
üzemeltetni a hulladékgazdálkodási létesítményeket,
települési és termelési szilárd hulladék gyűjtését, tárolását,
szállítását és kezelésre történő átadását megszervezni.

10871-16 Hulladékgazdálkodás

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
mérési és dokumentációs feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Minta előkészítése, hulladékok vizsgálata műszeres analitikai
módszerekkel, dokumentáció és jegyzőkönyv elkészítése.
Hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és
kísérődokumentáció kitöltése.
A vizsgafeladat időtartama:
A vizsgafeladat aránya:

120perc
40%

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli
A vizsgafeladat ismertetése:
Hulladékgazdálkodás szakmai ismeretek, kapcsolódó számítások.
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a
4. Szakmai követelmények pontban megadott modulhoz tartozó
témakörök mindegyikét tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama:
perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya:

30perc (felkészülési idő 20
60%

