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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
10113003 Tisztítás-technológiai szakmunkás

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Skilled janitorial technician

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást

végezni, amely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja
távol szakszerű módszerekkel ;

- betartani és betartatni a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket, a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket;

- megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat; alkalmazza a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket;
- tisztázni a feladatellátás körülményeit és dönt a megvalósításról, valamint a megoldásról ;
- megismerni és felismerni a megfelelő tisztítási eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert;
- megválasztani, előkészíteni az eszközrendszert, és előkészül a munkavégzésre;
- eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket; fertőtleníti a felületeket; elvégzi a gépek és eszközök

felhasználói szintű karbantartását;
- a feladatok elvégzésével átadni a megtisztított területet;
- tervezni, szervezni a saját feladatait ;
- dokumentálni a tevékenységét.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

1011 Háztartási szolgáltatások

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 3

EKKR szint: 3

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 3

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 írásbeli
A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: Tisztítási és technológiai alapismeretek 100% 5
2022.07.29

projektfeladat
Tisztítás-technológia gyakorlati feladatok 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 1000 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Tisztítás-technológiai fogalomrendszer
Alkalmazott kémiai, fizikai, mikrobiológiai és higiéniai tudás
Szennyeződések, felületek és területek fajtái, szakszerű kezelései
Tisztítás, takarítás tevékenységeire vonatkozó munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások és teendők
Elméleti ismeretek a használható eljárásokról és/vagy technológiákról
A szakmai utasítások értelmezése és a munkához szükséges eszköz- és kezelőszer-rendszert, illetve tartozék-/szerszámtípus ismerete
Eszközök, gépek és tartozékok felhasználási szintű karbantartási igényének, a tisztítószerek felhasználásához kapcsolódó előírások ismerete
Dokumentációs lépések ismerete

PROJEKT FELADATOK
Szennyeződés felismerése
Terület/felület felismerése
A felület fizikai és kémiai tulajdonságainak felismerése
Szennyeződés mennyiségének megbecsülése
A kezelőszer-szükséglet meghatározása, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök kiválasztása, előkészítése
A tisztítás végrehajtása biztonságos körülmények között
Hatékonyságvizsgálat és felületátadás

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.07.29 P. H.
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