
 

 

Töltőállomás-kezelő 
 
Szakképesítés száma: 04163017 

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkakör leírása: 

A töltőállomás-kezelő gépjármű üzemanyagokat, kenőanyagokat, autóápolási és felszerelési cikkeket 
és egyéb shop termékeket árusít, valamint töltőállomási és Shop szolgáltatásokat nyújt. 

Segíti és tájékoztatja az ügyfeleket a töltőállomás árukészletéről, az igénybe vehető szolgáltatásokról 
és áruféleségekről a töltőállomás kínálatának megfelelően. 

Kezeli a pénztárgépet. Közreműködik az üzemanyagok és egyéb áruféleségek beszerzésében, 
áruátvételében, és készletezésében. 

Gondoskodik a munkaterület tisztántartásáról, ellenőrzi a berendezések működőképes állapotát. 

Gondoskodik az árutárolás és értékesítés folyamán a termékek minőségvédelméről, a 
környezetvédelmi-, egészség- és balesetvédelmi szabályok betartásáról. 

Képzési idő: 240 óra 

 
Demencia gondozó 
 
A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy 
cél elérése érdekében) csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása során 
együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural 
and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a 
továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést. Segítséget nyújt a kognitív zavarok 
enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, 
megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás. Felismeri a mindennapi 
tevékenység zavarait. Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia 
határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhezetek során. Felismeri az abúzus 
jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális 
igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. 
Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat 
tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja 
az elsajátított etikai normákat. 

Képzési idő: 600 óra 

 
Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője 
 
A megújuló és egyéb primer energiaforrású energiatermelő berendezések erősáramú létesítője - 
kiserőmű (háztartási méretű kiserőmű, nem engedélyköles kiserőmű, engedélyköteles kiserőmű), - 
kiserőműben, vagy önállóan létesített tárolókapacitás villamos kivitelezését, hálózati csatlakozásának 
előkészítését, kiépítését, valamint a berendezések üzembe helyezését végzi. 

Munkafolyamatot, anyag, eszköz és emberi erőforrást tervez, dokumentációkat kezel és készít, azokat 
értelmezi, szükség esetén javítja, ehhez szoftvereket használ. 

Villamos-, és a termelő berendezés primer energiaforrásával összefüggő egyéb fizikai mennyiségeket 
mérő műszerekkel méréseket végez, ezek alapján jegyzőkönyveket készít. Villamos gépeket, 
teljesítményelektronikai eszközöket, segédüzemi energiaforrást szerel, ellenőriz, rajtuk 
hibabehatárolást végez. 

Védelmi-, automatikai-, szabályzási eszközöket szerel és paraméterez. Az általa létesített erősáramú 
berendezéseken ellenőrzést, felülvizsgálatot végez, üzemi próbát, üzembe helyezést hajt végre, 
próbaüzemet tart. 

http://nyvkk.hu/kepzes/demencia_gondozo
http://nyvkk.hu/kepzes/demencia_gondozo
http://nyvkk.hu/kepzes/megujulo_es_egyeb_primer_energiaforrasu_kiseromu_erosaramu_letesitoje
http://nyvkk.hu/kepzes/megujulo_es_egyeb_primer_energiaforrasu_kiseromu_erosaramu_letesitoje


Munkáját magas színvonalon, önállóan és felelősséggel látja el, a szakmai szabályok: szabványok, 
szabályzatok, műszaki előírások, a vonatkozó munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi, 
biztonságtechnikai előírások betartásával. 

Megjegyzés: A megújuló és egyéb primer energiaforrású energiatermelő berendezések erősáramú 
létesítője szakképesítés önmagában nem jogosít a kisfeszültség felső határát (1000 VAC, 1500 VDC) 
meghaladó feszültségszintű berendezések üzemeltetésére (arra jogszabály alapján csak villamos 
hálózat kezelő vagy villamos alállomás kezelő szakképesítéssel rendelkező személy jogosult). 

A jelentkezés feltételei: 

Iskolai előképzettség: középfokú végzettség 

Szakmai előképzettség: • Villanyszerelő: a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM 
rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem 
álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről 
szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a 
szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 
18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján, 625 számú Villanyszerelő, 503 számú Villanyszerelő, 505 
számú Villanyszerelő leágazásai 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 505-2 Épületvillamossági 
szerelő, 505-3 Vasútvillamossági szerelő, 505-4 Villamoshálózat-szerelő, 506 számú Általános 
Villanyszerelő, valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 
27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 07 2 7624 02 31 17 
számú Villanyszerelő, 33 5216 03 számú Villanyszerelő, 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő, 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről 34 522 04 Villanyszerelő 33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 4/17 4 0713 04 07 számú 
Villanyszerelő • Technikus: a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, a 
technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 
14.) KGM rendelet, továbbá a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről 
szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján, (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus, (36.) 
Épületvillamossági technikus, (42.) Villamosgép és berendezési technikus, (10.10) Erősáramú gép és 
készülék gyártó technikus valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 
27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 52 5422 
01 Elektrotechnikai technikus, 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 52 5422 03 Villamosgép- 
és berendezési technikus, 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 54 522 01 0000 
00 00 Erősáramú elektrotechnikus, szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő 
bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az 
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 54 522 
01 Erősáramú elektrotechnikus 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus • Mérnök: Villamosmérnök (BsC, MsC), 
villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha:  az oklevélben a következő szakirányok 
(ágazatok) valamelyike szerepel:  villamos művek,  villamos gépek,  villamos energetika,  
épületvillamosítás, Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre 
és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a 
leckekönyvből (index) kell megállapítani. 

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szükséges 

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: minimum 3 év erősáramú szakterületi gyakorlat 

 

PAT képzés 
 
A tudatos testhasználat alapjai 
 
A továbbképzés célja: Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása, amelyek segítségével a 
résztvevő megismeri az Alexander-technika alapelveit és a foglalkozások során hasznosítja. A 
résztvevők megismerik a módszer gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. A tanfolyam végén a jelölt 
képes másokban a tudatos testhasználat szemléletének kialakítására, amely által korán felismerik a 
gyermekek optimális fizikai fejlődését akadályozó tartáshibákat. A pedagógus képes saját 
testhasználatának tudatosítására, fejlesztésére, az egyoldalú szellemi, fizikai ártalmak csökkentése 



érdekében. Képes a tudatos kontroll alkalmazására a stresszhelyzetek kezelésében, feloldásában. 
 

A jelentkezés feltételei: 

-iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; óvodapedagógus, tanító, bármely szakos 
tanár, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, bármely szakos szakoktató, 
bármely szakos gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus. 

-megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges. 

-egyéb, éspedig: nincs. 

 Javasolt munkakörök: Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, 
Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati 
oktató, fejlesztõ pedagógus 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, 
Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, 
Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető 

 


