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„Magyarországon az első és második, az állam ál-
tal elismert szakképesítés megszerzését az állam 
az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül 

– az e törvényben meghatározott feltételekkel – 
ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanu-
lók számára” – mondja ki a „2011. évi CLXXXVII. 
törvény a szakképzésről”. A szakképzés célja a 
munkaerő felkészítése egy adott munkára, a 
képességek megszerzése és a munkatevékeny-
ségek gyakorlatban történő elsajátítása. A szak-
képzés fogalma pontosan megmutatja, hogy 
az elméleti oktatás mellett a gyakorlatnak nagy 
szerepe van a szakképzésben. 

A szakképzés több szinten lehetséges:
– a közoktatás részét képező iskolai rendszerben;
– a felsőfokú szakképzésben a felsőoktatás része-

ként;
– az iskolarendszeren kívül is.

Jelenleg Magyarországon számos szervezet 
foglalkozik ezzel a területtel, a szervezeteket, 
azok feladatát, továbbá a részleteket tartalma-
zó honlapokat az 1. táblázat tartalmazza.

1. Középfokú képzések 
és képzési helyek
Számos helyen történik vízügyi képzés a köz-
oktatás részét képező szakgimnáziumokban, 
gimnáziumokban, szakiskolákban iskolai kép-
zési rendszeren belül. Ezeket tartalmazza a 2. 
táblázat.

2. felnőttképzés – OKj-képzések
Az Országos Képzési Jegyzékben foglalt képzé-
sek nagyrészt iskolarendszeren kívüli képzések, 
jellemzőjük, hogy tanfolyam formájában, álta-
lában 1-2 év időtartam alatt végezhetőek el. A 
jegyzék tartalmazza a Magyarországon hivata-
losan megszerezhető szakképesítéseket, egyes 
képzések nemzetközi szinten is elfogadottak, 
és bár a diplomát adó képzésekkel szemben 
legtöbbször nem versenyképesek, mégis szá-
mos szakmai területen el tud vele helyezkedni 
az OKJ-bizonyítvánnyal rendelkező. A részvétel 

feltétele az érettségi megléte, függetlenül attól, 
hogy az közép- vagy emelt szintű. A vízüggyel 
kapcsolatos OKJ-képzéseket a 3. táblázat tar-
talmazza, a legfrissebb képzési jegyzék 2017. 
06. 20-tól elérhető a www.nive.hu honlapon.

3. felsőfokú képzések 
és kutatóhelyek
A felsőfokú vízügyi képzésekben több hazai 
egyetem is részt vesz. A képzések a műszaki 
területektől, a gazdasági, jogi, természettudo-
mányi területekig terjednek. A legjelentősebb 
hazai, vízzel kapcsolatos képzési és kutatóhe-
lyeket a 4. táblázat tartalmazza.

4. Víz- és szennyvízkezelő rend-
szerüzemeltető szakmérnökök/
szakemberek képzése 

– Pannon Egyetem
A világ számos területén egyre nagyobb problé-
mát jelent a tiszta víz biztosítása. Magyarország 
ebből a szempontból kedvező helyzetben van, 
viszont nálunk is növekvő figyelmet kap az ala-

csony vízigényű eljárások, módszerek kidolgo-
zása, ill. a szennyezett vizek lehetőség szerinti 
visszaforgatása. A magyar víziközmű-szolgál-
tatók számára azonban a technológiai kihívá-
sok mellett feladatot jelent a meglevő víz- és 
szennyvízkezelő rendszerek üzemeltetése, ahol 
a képzett szakemberek jelentősége felértékelő-
dik, és sajnos számuk nagymértékben csökken. 
Ennek két fő oka van, egyrészt a fiatal generáció 
külföldi munkavállalása, másrészt a szakmában 
dolgozók átlagéletkorának növekedése és a kol-
légák nyugdíjba vonulása. 

Ezen okok miatt indult a Pannon Egyetem 
Nagykanizsai Kampuszán a Soós Ernő Víztech-
nológiai Kutató-Fejlesztő Központ (Mérnöki Kar) 
vezetésével folyó posztgraduális képzés, hogy 
viszonylag rövid idő alatt olyan gyakorlati tu-
dást adjon, melynek segítségével a különböző 
területen végzettek is átképezhetőek a vízügyi 
pálya kívánalmainak megfelelően, ill. hogy a 
BSc- vagy MSc-végzettséggel rendelkezőket 
gyakorlati víz- és szennyvízkezelési ismeretek-
kel vértezze fel.

VÍZügyI KéPZéSI LEhETőSégEK 
MAgyARORSZÁgON

dr. GAlAMBos ildikó
GErENcsérNé dr. BErtA rENátA
dr. Bíró ildikó
Pannon Egyetem Mérnöki Kar, 
Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-
Fejlesztő Központ

Név Feladat Honlap

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK)

a magyar vállalkozói kör (kis- és 
középvállalatok) gazdasági érdek-
képviseleti szervezete

www.mkik.hu

Magyar Mérnöki Kamara 
(MMK)

az MMK-n belül a Mérnöki Kamarai 
Tudásközpont a szervező, országos 
képzési naptárt állítanak össze, 
az MMK tagjai részére évente 
kötelező szakmai továbbképzés, 
továbbá 5 évente jogi továbbképzés

www.mmk.hu

Magyar Szakképzési Társaság

független szakmai-társadalmi 
egyesület, a szakképzés aktuális 
információt közvetíti, konferenciákat, 
kiállításokat szervez

www.mszt.iif.hu

Magyar Víziközmű Szövetség 
(MaVíz)

információterjesztés; műszaki, 
gazdasági, továbbá adminisztrációs 
képzések

www.maviz.org

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
a foglalkozáspolitikai, munkavédelmi, 
munkaügyi, szak- és felnőttképzési 
feladatok ellátása

www.munka.hu

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 
Szakképzési és Felnőttképzési 
Igazgatóság

szakképzéssel és felnőttképzési 
kérdésekkel foglalkozik

www.nive.hu

Nemzeti Pályaorientációs Portál
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal pálya-
orientációval foglalkozó portálja

eletpalya.munka.hu

1. táblázat: Szakképzéssel foglalkozó szakmai szervezetek
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állásfoglalás kialakítására, majd ennek helytál-
ló és közérthető kommunikációjára. A képzés 
ideje 2 félév, levelező formában (péntek-szom-
bati napokon).
 A szakképzettség nemcsak hazai, hanem 
nemzetközi szinten is hasznosítható ismerete-
ket biztosít, a speciális ismeretekkel és szemlé-
letmóddal rendelkező végzett szakmérnökök/
szakemberek képesek az iparágak és közüze-
mek különböző víz- és szennyvízkezelési prob-
lémáinak megoldására.

b. Eddigi eredmények
A víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető 
szakmérnökök/szakemberek képzésének 2014. 
őszi indulás óta a jelentkezők számának függ-
vényében őszi és tavaszi féléves kezdés is tör-

tént. Az ipari igények inkább a tavaszi félévi indítást részesítik előnyben, 
de igény esetén továbbra is fennáll az őszi féléves kezdés lehetősége. A 
képzés során 53 hallgató végzett 2017 nyaráig, ebből 46-an szakmér-
nöki, 7-en pedig szakemberi diplomát kaptak. Jelenleg (2017/18. őszi 
félév) 16 hallgató vesz részt a képzésben. Az elmúlt évek tapasztalata-
it, visszajelzéseit felhasználva a tananyagok folyamatosan fejlesztésre 

a. A képzési program összefoglalása
2014 őszén azzal a céllal indult el a posztgraduális továbbképzés Nagy-
kanizsán, hogy a szakon végzettek alkalmasak legyenek a víz- és szeny-
nyvízkezelés, üzemeltetés során fellépő problémák megoldására (mi-
nőség-ellenőrzés, a technológia üzemeltetése), továbbá megalapozott 

Képzés megnevezése
Képzés
idő-
tartama

A képzés 
munka-
rendje

Víz-, csatorna- és 
közműrendszer-szerelő

960–1440 
óra

N, E, TK

Vízépítő szaktechnikus
800–1000 
óra

N, E, TK

Vízgazdálkodó 
technikus

- N, E

Vízgépészeti és 
technológiai 
berendezésszerelő

480–720 
óra

N, E, TK

Vízgépészeti technikus - N, E

Víziközmű-technikus - N, E

Vízminőség-védelmi 
szaktechnikus

400–500 
óra

N, E, TK

Vízügyi szakmunkás - N, E

Vízügyi ügyintéző
1700–
2000 óra

TK

Vízkárelhárító
200–300 
óra

TK

Vízminőség-vizsgáló
200–300 
óra

TK

Vízműkezelő
200–300 
óra

TK

Vízrajziállomás-
üzemeltető

200–300 
óra

TK

3. táblázat: Középfokú vízügyi és környezetvédelmi 
képzési helyek Magyarországon 
(N: nappali, E: esti, TK: tanfolyami képzés)

Felsőfokú képzési hely neve Honlap

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

https://vit.bme.hu/

Debreceni Egyetem, Hidrobiológiai Tanszék http://hidrobiologia.unideb.hu/

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék

http://www.geology.elte.hu/

Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai-
Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék

http://www.hidrotanszek.hu/

Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmi-
szertudományi Kar

http://mek.sze.hu/kezdolap

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Víztudományi Kar

http://vtk.uni-nke.hu/

Soproni Egyetem, Geomatikai, Erdő-
feltárási és Vízgazdálkodási Intézet

http://gevi.emk.nyme.hu/

Pécsi Tudományegyetem, 
Földtani és Meteorológiai Tanszék

http://foldrajz.ttk.pte.hu/szervezeti-egyse-
gek/foldtani-tanszek

Pécsi Tudományegyetem, Hidrobiológiai Tanszék http://ttk.pte.hu/biologia/hidrobiologia/

Szegedi Tudományegyetem, 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

http://www.geo.u-szeged.hu/index.php/hu/

Szent István Egyetem, 
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

http://www.gk.szie.hu/

Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi 
Kar, Építőmérnöki Intézet

http://www.ymmf.hu/index.php/hu/

Szent István Egyetem, 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

http://www.mkk.szie.hu/

Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar http://mtk.sze.hu/kezdolap

Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai 
Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet

http://www.bli.okologia.mta.hu/

Országos Meteorológiai Szolgálat http://www.met.hu/

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Soós Ernő Víz-
technológiai Kutató-Fejlesztő Központ

http://www.sooswrc.hu/

4. táblázat: Felsőfokú vízügyi képzési és kutatóhelyek Magyarországon

Középfokú képzési hely neve Honlap

Vízügyi képzőhelyek

Szent László Általános Művelődési Központ, Baja http://www.sztlaszlo.hu/

Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziu-
ma és Kollégiuma, Barcs

http://www.dravavolgye.hu/

Szolnoki Műszaki SZC Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolája http://www.szolmusz.hu/palfy-vizugyi/

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari 
és Környezetvédelmi Szakgimnáziuma

http://nyszcevisz.hu/wp/

Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma

http://www.vizmu.net/

Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma http://www.gdszeged.hu/index.php

Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

http://www.lorantffy-duj.sulinet.hu/

2. táblázat: Középfokú vízügyi képzési helyek Magyarországon
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kerülnek,  beépülnek a legújabb technológiai újítások is, hogy az aktu-
álisan felmerülő ipari problémák megoldására a hallgatók megfelelően 
felkészüljenek.

c. Angol nyelvű indítási lehetőség
A szak angol nyelvű akkreditációja is megtörtént – „Water- and wastewater 
treatment system operator” –, így igény esetén angol nyelven is indítható, 
kétféle időbeosztással:
• intenzív képzés: 4 hónap alatt hét közben mindennapi oktatással, 

 kiegészítve ipari gyakorlati lehetőséggel;
• normál képzés: 10 hónap alatt hétvégenkénti (péntek, szombat) okta-

tással, hasonlóan a magyar nyelvű képzési formához.

5. Tervezett „Vízügyi üzemeltetési mérnök” 
alapképzési szak
A tervezett szakindítás fő célja – hasonlóan a posztgraduális képzéshez –, 
hogy az alapképzés elvégzése által a Magyarországon egyre erőteljeseb-
ben jelentkező szakemberhiány csökkenjen. Az oktatás során olyan vízügyi 
üzemeltetési mérnökök képzése történik, akik képesek a területi, a telepü-
lési vízgazdálkodási létesítmények mérnöki-üzembehelyezési, üzemelteté-
si feladatainak ellátására, üzemeltetői jogosultság birtokában a megfelelő 
mérnöki szakterületen vízügyi létesítmények beüzemelési és üzemeltetési 
feladatainak végzésére. A képzés tervezői jogosultságot nem ad.
A szak az alábbi tudományágakból, szakterületekből épül fel: 

– természettudományi ismeretek (fizika, kémia, matematika, mechani-
ka, mérnökgeológia, hidrobiológia, vízkémia, mikrobiológia, alkalma-
zott ökológia);

– vízügyi üzemeltetési mérnöki szakmai ismeretek (informatika, mű-
szaki ábrázolás, építési szerkezetek, hidraulika, hidrológia, geo-

technika, vízgépek, a vízi létesítmények rekonstrukciója, talajtan, 
 mezőgazdaságtan, hidrogeológia, korrózióvédelem, hidroinformati-
ka és adatbázis-kezelés, energiagazdálkodás, ivóvíztisztítás, szenny-
víztisztítás, Magyarország vízgazdálkodása, adatértékelési módszerek, 
honvédelmi és katasztrófavédelmi ismeretek, biztonságtechnika, tűz-
védelem, egészség- és munkavédelem);

– gazdasági és humán ismeretek [közgazdasági ismeretek, víz- és kör-
nyezetjog, menedzsment- és vállalkozás-gazdaságtan, projektme-
nedzsment (szervezési ismeretek), minőségügyi ismeretek, pénzügyi 
ismeretek, logisztika, európai uniós ismeretek, számviteli ismeretek, 
esélyegyenlőségi ismeretek, kommunikáció és konfliktuskezelés].

A választható specializációkat is figyelembe véve a vízügyi üzemeltetési 
szakma igényeinek megfelelően a vízgazdálkodási innováció, a környezeti 
analitika, méréstechnika és monitoring, a biotechnológia, a hulladékgaz-
dálkodás, a természetvédelem, a vízminőség- és talajvédelem, a környezeti 
kárelhárítás, a projekttervezés szakterületein szerezhető speciális ismeret.

A gyakorlati jelleg hangsúlyozása érdekében ipari szakemberek is 
bevonásra kerültek, továbbá több üzemlátogatás is tervezett, hogy a 
leendő szakemberek már a képzés alatt minél jobban megismerjék a 
gyakorlati problémákat és azok megoldási lehetőségeit, továbbá a ké-
sőbbi munkába álláskor rendkívül fontos, a vállalati kultúrához történő 
alkalmazkodás is megkezdődjön. A kötelező nyári gyakorlatnak szintén 
nagy szerepe van ebben.

Összefoglalva elmondható, hogy azok számára, akik ezt a szép szak-
mát választják, számos lehetőség adódik különböző képzési formákban. 
Mindannyiunk célja az, hogy minél többen éljenek a lehetőségekkel.

Köszönet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 projekt anyagi támogatásáért.

Az új mágneses meghajtású membrános adagoló szivattyúnk a gamma/ X jóval 
megelőzi a korát. Éppen úgy, mint az általunk nyújtott szolgáltatások: Első osztályú 
szolgáltatást biztosítunk Önnek – az adagolórendszer megtervezésétől a szivattyú 
konfigurálásáig, egészen a megvalósításig és beüzemelésig.

További információért kérjük, látogassa meg weblapunkat:  
www.prominent.hu vagy hívjon minket az alábbi  

Mi azt is biztosítjuk, hogy a 
leginnovatívabb adagolószivattyú a világ 
legjobb szolgáltatásával együtt jusson el 
Önhöz.

ProMinent szolgáltatások

Szakértő telefonos támogatás

Műszaki tanácsadás

Szivattyúkonfigurálás

Átfogó vevő-specifikus helyszíni

szolgáltatások

ADAGOLÁS
      

MÉRÉS-ÉS SZABÁLYOZÁS
      

KEZELÉS
      

FERTŐTLENÍTÉS
      

MEGVALÓSÍTÁS  
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