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HULLADÉKVÁLOGATÓ ÉS -FELDOLGOZÓ 

… 

11.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga  

11.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése  
11.7.2 Projektfeladat  

11.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Hulladékválogató és -feldolgozó tevékenységekből álló 
projektfeladat   

11.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása:  
  

A gyakorlati vizsga a hulladékválogató és -feldolgozó tárgykörbe tartozó, egymással összefüggő 
azonosítási, mérési – dokumentálási, valamint feldolgozási feladatok megoldására épülő 
projektfeladattal teljesíthető.   
A vizsga fejlesztője/szervezője több projektleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen 
kiválaszt, és a kiválasztott projektet önállóan megvalósítja.  A vizsgázók számára legalább három 
választási lehetőséget kell biztosítani.   
  
A vizsgafejlesztés során olyan projektleírásokat kell létrehozni, amely leírás strukturáltan tartalmazza:  

- A projekt során megoldandó problémákat.  
- A problémák megoldásához szükséges és használható eszközöket.    
- A problémák megoldásához szükséges információkat, vagy azok elérésének útját.   
- A projekt végrehajtása során betartandó összes szabályt.  
- A létrehozandó produktumok mennyiségi, formai, kritériumait.  
- A vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket.  
  

A projektleírást úgy kell összeállítani, hogy a problémák megoldásához mindhárom tevékenységi 
területről az összes feladatot kelljen alkalmazni. A projektben összesen nyolc feladatnak szerepelnie 
kell.  
Tevékenységi területek:  

1. Azonosítási feladat (vegyesen gyűjtött hulladékból):  

• hulladék felismerése,   
• hulladék fizikai vizsgálata szemrevételezéssel illetve mérőeszközzel,  
• hulladék válogatása,   
• besorolása a hulladékjegyzék szerint.   

2. Hulladékmérés – dokumentálás:   

 tömegmérés a megfelelő mértékegységek alkalmazásával,  

 kísérődokumentáció, űrlap, nyomtatvány kitöltése.  

3. Hulladékfeldolgozás (ábra, fotó, műszaki rajz felhasználásával):  

 hulladékválogató eszközök, berendezések biztonságos működésének bemutatása 
egyéni védőeszközök használatával,  



2  

 hulladékhasznosító és feldolgozó gépek, berendezések biztonságos működésének 
bemutatása egyéni védőeszközök használatával.  
  
  

11.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 11.7.3 
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%  

11.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
  
A projektfeladatot a vizsgaszervező által előre elkészített értékelőlap alapján kell értékelni. Az 
értékelőlapot az alábbi szempontok és kritériumok alapján állítja össze a vizsgaszervező:  
  

Szempont  Eredmény 
százalékértéke  

Kritérium  
Kitűnő  Nem elfogadható  

Projektleírásban szereplő 
problémafeladatok megoldása.  

70%  

Minden 
problémát 
megoldott.  

Egyetlen  
problémát sem 
sikerült 
megoldania.  

Helyes eszközhasználat.  

10%  

A probléma 
megoldásához 
szükséges 
eszközöket 
(mérőeszközök,  
digitális 
eszközök, ábrák, 
fotók, műszaki 
rajzok) helyesen, 
szakszerűen 
használja.  

A probléma 
megoldásához 
szükséges 
eszközöket 
(mérőeszközök,  
digitális eszközök, 
ábrák, fotók, 
műszaki rajzok) 
szakszerűtlenül 
használja, vagy 
nem tudja 
értelmezni.  

Projekt megvalósítása során a 
biztonsági, munkavédelemi szabályokat 
betartja.  

10%  

A vonatkozó 
biztonsági, 
munkavédelmi 
szabályokat 
maradéktalanul 
betartja.  

Súlyos 
munkavédelmi, 
biztonsági hibát 
vét.  

Projekt leírásban meghatározott formai 
szabályok betartása.  

10%  
A produktum a 
formai  

A produktum a 
formai  

  szabályoknak  
megfelelően jött 
létre, áttekinthető.  

szabályoknak nem 
megfelelően jött 
létre és/vagy nem 
áttekinthető.  

  100%      
  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 
40%-át elérte.  

… 

11.10 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:  
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11.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 
szabályok:  
A projektfeladathoz számológép, hulladékjegyzék, kísérődokumentációhoz űrlap, nyomtatvány, 
valamint hulladékválogató és feldolgozó gépekről, berendezésekről, eszközökről készült ábra, 
fotó, műszaki rajz felhasználása szükséges.  

  
  
 

 


