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1. Bevezetés 

 

1.1. A tanterv célja és tartalma 

 

A vízellátás technológiáinak ismeretébe bevezető kurzus célja, szakképzett vagy jelenleg a 

szakképzettség megszerzése érdekében képzésben résztvevők környezet tudatos 

szemléletének kialakítása. A cél az hogy a kurzuson résztvevők a vízhez való hozzáférés, a 

fenntartható vízgazdálkodás, a víztakarékosság szükségességének ismeretében legyenek 

képesek saját életük és vállalkozásuk tevékenységét átalakítani, másokat segíteni a 

víztakarékos életmódjuk kialakításában 

 

A kurzus hat. a fenntartható gazdaság szempontjából kulcs területet feldolgozó 

„Környezetvédelmi tanácsadó” képzési csomag része, mely elvégzése, alkalmassá teszi a 

résztvevőit, hogy a fentartható világ érdekében másoknak segítséget tudjon nyújtani 

személyes és üzleti céljainak környezettudatos elérésében.  

A „Környezetvédelmi tanácsadó” képzés kurzusai: 

 

A - Technológiák a vízellátásban 

B - Technológiák a vízmegtakarításban 

C - Szürkevíz és esővíz felhasználási technológiák 

D - A decentralizált szenyvízkezelés technológiái 

E - A körkörös gazdaság - alapjai 

F - Megoldásorientált tanácsadás a fenntartható fejlődésért 

 

A kurzusok mindegyike önálló kurzusként vagy a „Környezetvédelmi tanácsadó” képzés 

szerves részeként végezhető el.   

 

1.2. Célcsoport: 

 

A „Környezetvédelmi tanácsadó” képzési program célcsoportja a szakképzésben résztvevő 

tanulók vagy már szakmunkásként dolgozó érdeklődők. 
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1.3. Megszerzett kompetenciák: 

 

1. KÖRNYEZETTUDATOSSÁGI MOTÍVÁCIÓ (a vízgazdálkodás hatékonyságának 

szükségességét látva, a vízellátás technológiái ismeretében képes szerepet vállalni 

víztakarékos életmód elterjedésében. Felelős víz felhasználóként ismeretekkel és 

cselekvései szándékkal rendelkezik víztakarékos üzleti, vállalkozói magatartás 

lehetőségeinek másokkal való megismertetésére.) 

2. JOGI TÁJÉKOZOTTSÁG (A vízgazdálkodásra, víztakarékosság szükségességére, a 

fenntartható fejlődésre vonatkozó EU irányelvek, nemzetközi ajánlások és 

egyezmények, hazai jogszabályi keretek ismerete) 

3.  FELELŐSSÉGTUDAT (Saját és mások gondolatainak, személyes és/vagy üzleti 

viselkedésének, motívációinak ismeretében képes értékelni, összehasonlítani e 

tevékenységeket a fenntartható vízgazdálkodásban való felelős részvétel 

szempontjából)  

4. KREATÍVITÁS (A vízellátás összefüggésében, a technológiai ismeretek 

felhasználásával képes új problémára, a tudatos, felelős vízhasználat megközelítésével 

megoldási lehetőségeket felvetni.) 

5. VIZMEGTAKARÍTÁSBAN VALÓ JÁRTASSÁG (A vízmegtakarításban való 

tapasztalatai alapján képes szerelvények kiválasztásakor, víztovábbítási vezetékek 

kiépítésekor közreműködni, víz megtakarítást eredményező eszközök kiválasztása, 

alternatív vízellátási megoldások (szürkevíz, esővíz) használatba vehetősége érdekében. 

6. MŰSZAKI PROBLÉMAÉRZÉKELÉS (A felelős vízgazdálkodás megközelítésével 

képes a technikai körülmények értelmezésére, a célszerinti vízfelhasználás, 

vízmegtakarítás szempontjának érvényesülését vizsgálni, műszaki megoldási 

javaslataival támogatni.  

7. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁSOKKAL (különböző problémák feltárásában hatékony, 

kisközösségi víz ellátó rendszerek tervezése, kivitelezése során képes az érintettekkel, 

szakemberekkel támogató együttműködésre. 

8. FENNTARTHATÓSÁGI SZEMLÉLET (érzékenység és tájékozottság a fenntartható 

világra, fenntartható gazdaságra vonatkozó, az éghajlatváltozás, a népesség gyarapodás, 

az életmód változás következtében kialakuló hiányokra, kritikus helyzetekre. Tudatos 

részvételi képesség a jövő generációi számára megőrizhető Földi élet érdekében történő 

cselekvésre.) 

9. LEHETŐSÉGEK ÉSZLELÉSE (összefüggések azonosítása a különböző meglévő vagy 

jövőbeni technikai feltételek és a felelős, célhoz illeszkedő, takarékos vízfelhasználási 

megoldások érdekében) 

10. KOCKÁZATOK KEZELÉSE (a kihívások, kockázatok ésszerű felvállalásával képes 

egyes probléma megoldási folyamatokban veszélyhelyzetek észlelésére, preventív és 

konstruktív kezelésére) 

11. KÖRNYEZETTUDATOSSÁG SZEMLÉLETE (képes a víz felhasználáshoz 

kapcsolódó humán és technológiai folyamatok felelős vízgazdálkodási, reális 

vízmegtakarítási lehetőségeinek észlelésére, mások felé való képviseletére.)  

  

 

 

. 
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1.4. Időtartam:     98 kontakt óra,      56 óra önálló tanulás és 2 óra értékelés 

A Szakképesítések Európai Keretrendszerében (ECVET) meghatározott elvek alapján a képzési 

idő számításakor a következő aktívitások összességét vesszük figyelembe: 

- kontakt óra (elmélet): a tanár-diák közös tevékenységének várható óraszáma, beleértve 

az elméleti rész elsajátításához szükséges előadásokat, oktatóanyagok feldolgozását, 

szemináriumokat és workshopokat. 

- önálló tanulási idők (egyéni munka)? valamely témának, szakirodalomnak a képzésen 

résztvevő általi önálló tanulmányozása, felügyelet vagy a képzési csoportban való 

részvétel nélkül. 

- gyakorlati órák (gyakorlat): gyakorlati foglalkozások, üzemlátogatások, helyszín 

bejárások, amelyek szintén felügyelhetők 

- értékelő órák: a vizsgára való felkészülés ideje, beleértve a vizsgára fordított időt. 

 

1.5. A képzésbe való belépés előfeltétele (minimális előzetes tudás): 

 

A tananyag tartalma alapján a képzésbe belépőnek a képzés megkezdése meg kell felelniük az 

alábbi követelmények közül legalább egynek. 

a) a képzéskor még iskolai vagy duális alapképzésben vesznek részt, megfelelő tanulmányi 

eredménnyel rendelkeznek és a alapképzettségük mellett további képesítést akarnak 

szerezni. 

b) már szakmai végzettséggel rendelkeznek, és további képesítést akarnak szerezni 

 

1.6. A tanterv tartalma és az egyes modulok elsajátítására fordított idő 

 

Sors

zám 

A modulok 

megnevezése 

A tananyag Képzési idő 

Kon

takt 

óra 

Egy

éni 

tan

ulás 

I. Éghajlatválto

zás vs. 

klímaválság  

Tájékozott az éghajlatváltozás jelenségeiről, irányáról. 

Egyetért az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai 

következtében szükséges teendőkkel, Képes saját 

életében az éghajlatváltozást lassító változtatási 

lehetőségek azonosítására és ennek érdekében 

cselekedni. http://fna.hu/vilagfigyelo/eghajlatvaltozas, 
https://www.origo.hu/gazdasag/20190808-kritikus-a-
vizellatas-helyzete-a-vilag-17-orszagaban.html,  

8 4 

II. A víz szerepe, 

elérhetősége 

a világban 

 26 16 

1. A víz 

előfordulása, 

 12 4 

http://fna.hu/vilagfigyelo/eghajlatvaltozas
https://www.origo.hu/gazdasag/20190808-kritikus-a-vizellatas-helyzete-a-vilag-17-orszagaban.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20190808-kritikus-a-vizellatas-helyzete-a-vilag-17-orszagaban.html
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víz 

szegénység  

 Vízben 

gazdag 

országok 

Alapvető tények ismerete a vízről, felhasználásáról, a 

fenntartható vízhasználat elveiről. Ismeretei vannak az 

Európai Parlament vízpolitikai irányelvéről, a Bizottság 

vízgazdálkodási akciótervéről és az ehhez kapcsolódó 

nemzeti szabályozásokról. 2000/60/EK irányelv – a 

vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteiről, 

Blueprint – Brochure, 

  

 Vízben 

szegény 

területek 

  

 A vízhiány 

hatása 

  

 

 

Vízügyi 

stratégiák, EU 

szabályozások

, 

országstratégi

ák 

Tájékozott az Európai Unió víz keretirányelvében 

foglaltakról. Ismeri a keretirányelvekben 

megfogalmazottokhoz kapcsolódó magyarországi 

cselekvési terveket, szabályozásokat. 

  

2. Vízhasználat, 

vízigények:   

 8 8 

 mezőgazdasá

gi 

vízhasználat 

Tájékozott a víz túlhasználat problémájáról. Ismeri a 

vízfogyasztásban a mezőgazdaság, az építő- és az 

élelmiszeripar egyéb iparágak szerepét. Ismeri a 

lakossági vízhasználat hatékonyabbá tételéhez 

szükséges tájékoztatás fontosságát, kész részt vállalni 

ebben a munkában.  

http://www.generationawake.eu/, 
https://www.innoteka.hu/cikk/az_ipar_tiszta_vizei.13
31.html,  

  

 ipari 

vízhasználat 

  

 lakossági 

vízhasználat 

  

 Illegális víz 

kivét és 

túlhasználat 

  

 Vízigény, 

vízlábnyom 

Európai Környezetvédelmi ügynökség jelzések 2018, 

Víz = élet 

Képes segítséget nyújtani másoknak a takarékos 

víz/ivóvíz használat technológiai feltételei 

kialakításában. (www.fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom, ) 

6 4 

III. A víz 

megtakarítás 

lehetőségei 

 36 

 

18 

1. 

 

Megtakarítás 

a 

gazdaságban 

 12 6 

 Víz kivét és 

hatékonyság a 

mezőgazdasá

gban  

Tájékozott a mezőgazdaság vízigényének mértékéről 

(Eu-ban kb 24%-a az összes víz kivetnek, ennek 1/3 -a 

jut vissza a természetbe.) Támogatja a ház körülő 

gazdálkodást folytatók vízhasználati hatékonyságának 

fejlesztését. 

  

 Ipari 

víz/ivóvíz 

használat  

Tájékozott az ipar vízigényéről, segítséget nyújt SME-k 

számára a víztakarékos műszaki megoldásokra történő 

átállásban. Felhívja a figyelmet az esővíz, ipari víz, 

tisztított víz vállalkozásokban történő használati 

lehetőségeire  

  

 

 

 

   Víz 

újrafelhasznál

ása 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32000L0060
http://www.generationawake.eu/
https://www.innoteka.hu/cikk/az_ipar_tiszta_vizei.1331.html
https://www.innoteka.hu/cikk/az_ipar_tiszta_vizei.1331.html
http://www.fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom
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 Víz hálózatok 

szivárgása 

Tájékozott az elszivárgó és „elvesző” víz 

problémájáról. (A korszerű lakossági vízhálózatokat 

végtelen 

csövek és szivattyúrendszerek alkotják. Idővel pedig a 

csövek megrepednek és a víz elfolyik. A szállított 

víznek akár 60%-a68 is „elveszhet” az elosztó-

hálózatból való szivárgások miatt.) Egy csövön 

keletkező 3 milliméteres lyukon keresztül naponta akár 

340 liter víz – durván egy teljes háztartás fogyasztása – 

is elfolyhat.  

Bekapcsolódik a lakókörnyezete vízhálózatában a 

szivárgások észlelésébe, megelőzésébe.  

 

  

2. 

 

Megtakarítás 

a lakosság 

körében 

 24 12 

 

 

A lakossági 

vízmegtakarít

ás fontossága 

Míg bolygónk lakosságának közel egyharmada számára 

elérhetetlen luxus a megfelelő minőségű ivóvíz, addig 

az európai ember számára a hétköznapok természetes 

része. Pazarló vízfelhasználásunk következtében 

azonban Földünk tiszta édesvízkészlete folyamatosan 

csökken, ezért vízkincsünk megóvása mindannyiunk 

felelőssége. 

  

 A lakossági 

vízmegtakarít

ás jelentős 

részben 

szemléleti 

kérdés 

Tájékozott a lakossági vízfogyasztási szokásokról, 

annak mértékéről. Képes a saját környezetében élők 

hiteles tájékoztatására. Képes segítséget nyújtani 

számukra a víz-takarékosabb szokások, ivóvíz kiváltó 

műszaki megoldások kialakításában. 

https://szamoldki.hu/hu/hirek/mennyi-vizet-fogyaszt-

egy-atlagos-csalad-egy-nap 

  

 Víz-

takarékosabb 

eszközök és 

termékek. 

Tájékozott a víztakarékos eszközökről, azok beszerzési, 

beüzemelési lehetőségéiről. Ismeri az ÖKO címke 

jelölésrendszert. Képes segítséget nyújtani a 

környezetében élőknek víztakarékos mosó- és mosogató 

gép beszerzéseik során.  

  

 A napi 

vízfogyasztás

unk 

csökkentése 

mindegyikünk 

lehetősége. 

Ismeri a lakossági vízhasználat jellemző használati 

területeit. Ismeri a kádfürdő vagy zuhanyzás víz igényét. 

Tájékozott a takarékos vízhasználat fontosságáról az 

ivóvíz megtakarításban. (Zuhanyzás – víztakarékos 

zuhanyzók 8-9 liter/perc, fogmosás: a csap nem elzárása 

fogmosás közben 6 liter/perc, WC öblítés korszerű 

tartályból, 9 liter/öblítés, víz takarékos mosógép stb.) 

  

 Az esővíz, 

használati 

lehetősége a 

lakosság 

számára 

Képes azonosítani a lakossági esővíz használatba vétel 

helyi lehetőségeit, pl. a WC-k öblítéséhez használt 

ivóvíz kiváltásának lehetőségét. 

Képes saját környezetében vizsgálni a víz/ivóvíz 

pazarlás jelenségét. Képes javaslatot tenni a eszközök 

cseréjével alternatív vízforrások pl. esővíz bevonásával 

elérhető megtakarításra. http://www.passzivhaz-

magazin.hu/vizsporolas/ 

  

https://szamoldki.hu/hu/hirek/mennyi-vizet-fogyaszt-egy-atlagos-csalad-egy-nap
https://szamoldki.hu/hu/hirek/mennyi-vizet-fogyaszt-egy-atlagos-csalad-egy-nap
http://www.passzivhaz-magazin.hu/vizsporolas/
http://www.passzivhaz-magazin.hu/vizsporolas/
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IV. Az esővíz 

hasznosítás  

 12 8 

 Kié az esővíz? 

Jog és a 

gyakorlat 

Tájékozott a saját telken, tetőn lefolyó esővíz gyűjtésére, 

hasznosítására vonatkozó hazai és helyi szabályokról. 

Képes segítséget nyújtani az esővíz jogszerű, ivóvizet 

kiváltó használatba vételéhez  

  

 Családi házak, 

kisközösségi 

vízellátó 

rendszerek. 

Ismeri a kisközösségi, családi ház vízellátó 

rendszereinek műszaki sajátosságait. Képes segítséget 

nyújtani az esővíz, saját vízellátó rendszerbe 

integrálásához. 

  

 Panelházak, a 

közterület 

esővize 

Ismeri az esővíz hasznosításának lehetőségeiről szóló 

kurzus tematikáját, a kurzusra való jelentkezés módját. 

  

V. A szürke víz  8 6 

 A szürkevíz 

használat jogi 

környezete 

Tájékozott a szürkevíz minőségére vonatkozó európai  

jogalkotási folyamatról. Ismeri az ivóvíz másodlagos 

használatának lehetőségét,  

  

 A szürkevíz 

használat 

technológiája 

Képes segítséget nyújtani a saját, használt ivóvizünk 

újra használatához szükséges technológiák 

megvalósításában. 

  

VI. Vízmegtakar

ítást 

eredményező

. másodlagos 

ráhatás 

(étkezési 

szokások, 

egyebek) 

Egy termék virtuális víztartalma az a vízmennyiség, 

amely a termék adott helyen történő előállításához 

szükséges.  

Ismeri az egyes alapélelmiszerek megtermeléséhez, 

előállításához szükséges víz mennyiségét, Képes 

tájékoztatni a környezetében élőket az étkezési szokások 

módosításával ( 1 kg búza 1 000 liter, 1 kg marhahús 

13 000 liter előállításának a vízigénye) a közvetetten 

elérhető vízmegtakarítás lehetőségéről.  

https//www.fna.hu/hir/kisvaltoztatas 

8 4 

VII. Értékelés  2  

Összesen: 100 56 
1. sz. tábla a kurzus tartalmáról 

 

2. A tanulmányi cél és a ráfordított idő 

 

2.1. A tanulmányi célhoz tartozó tartalmak és a ráfordított idő 

Tanulási 

eredmények 

Ajánlott tartalomhoz kapcsolódó 

kérdések, feladatok 

No of hours 

Ismeri a Klima-

változás okait, 

hatásait. Fontosnak 

tartja a 

klímaváltozással, a 

vízkészletek 

csökkenésével járó 

1.téma: A Klimaváltozás jelenségeinek 

bemutatása. 

Feladatok: 

1.1.Fogalmazza meg a klímaváltozás 

lényegét! 

1.2.Ismertesse a klímaváltozás okozta 

változásokat és azok hatását a 

mindennapi életre! 

8 4 
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veszélyekről mások 

tájékoztatását.  

1.3.Példákon keresztül mutassa be a 

klímaváltozás vízkészletekre való 

hatását. Mutasson be a vízkészletek 

csökkenésével járó problémákat a 

mezőgazdaságra, az emberek hétköznapi 

életére vonatkozóan.  

1.4.Készítsen prezentációt melyben mások 

figyelmét hívja fel a klímaváltozás, a 

vízkészletek csökkenésének 

problémájára!  

Tájékozott a vízről, 

a víz 

felhasználásáról, a 

fenntartható 

vízhasználat 

elveiről. Ismeretei 

vannak az EP 

vízpolitikai 

irányelvéről, a 

Bizottság 

vízgazdálkodási 

akciótervéről és az 

ehhez kapcsolódó 

nemzeti 

szabályozásokról.  

2. téma: A vízbázis, vízügyi szabályozások  

2.1. Mi jellemzi a magyarországi vízbázist? 

2.2.Hol érhetőek el a vízzel összefüggő 

Európai irányelvek, akciótervek? 

2.3.Az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség jelzések 2018, 

dokumentumnak mik a 

vízgazdálkodással összefüggő fő 

megállapításai? 

2.4.Készítsen összefoglaló az Európai 

vízgazdálkodási akcióterv 

Magyarországi megvalósulásáról! 

12 4 

Tájékozott a víz 

túlhasználat 

problémájáról. 

Ismeri a 

vízfogyasztásban a 

mezőgazdaság, az 

ipar és a lakossági 

fogyasztás szerepét. 

3. téma: Vízhasználat, vízigények  

3.1. Mit jelent a víz túlhasználat? 

3.2. Mi a globális, és mi a lokális vízhiány 

oka? 

3.3. Az emberek, a hétköznapokban mire 

használják a legtöbb ivóvizet? 

3.4.Számítsa ki, Önnek mekkora a 

Vízlábnyoma! 

14 12 

Tájékozott a 

mezőgazdaság 

vízigényének 

mértékéről 

Támogatja a ház 

körülő 

gazdálkodást 

folytatók 

vízhasználati 

hatékonyságának 

fejlesztését. 

4. téma: Víz takarékosság a 

mezőgazdaságban 

4.1.Milyen módon csökkenthető a 

mezőgazdaságban öntözésre használható 

ivóvíz mennyisége? 

4.2. Az esővíz használható-e a kiskert 

öntözésére? 

4.3. Mit tud a csepegtető öntözésről?  

 

4 2 

Tájékozott az ipar, 

vízigényéről, 

segítséget nyújt 

SME-k számára a 

víztakarékos 

műszaki 

5. téma: Víztakarékosság az SME-knél 

5.1. Miért fontos, hogy a SME-k 

víztakarékos technológiákra álljanak át? 

5.2. Milyen szerep lehet az SME-knek a 

lakosság víztakarékos életmódra való 

átállásában? 

4 2 
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megoldásokra 

történő átállásban. 

Felhívja a figyelmet 

az esővíz, ipari víz, 

tisztított víz 

vállalkozásokban 

történő használati 

lehetőségeire 

5.3.Jelenthet-e új üzleti lehetőséget az SME-

knek az Európai  vízpolitikai célok 

megvalósításában való szerepvállalás? 

 

Készítsen egy rövid, figyelemfelhívó 

tájékoztatót SME-k részére a víz 

takarékosság témakörében! 

Tájékozott az 

elszivárgó és 

„elvesző” víz 

problémájáról. 

Bekapcsolódik a 

lakókörnyezete 

vízhálózatában a 

szivárgások 

észlelésébe, 

megelőzésébe.  

 

6. téma: Vízelosztó hálózatok szivárgása 

6.1. Hogyan érzékelhető a vízszivárgás, az 

elosztó vezeték feltárása nélkül? 

6.2. A lakótelepi lakóközösségeknél ki a 

felelős a víz szivárgás észleléséért? Kifizeti 

az elszivárgó víz költségét?  

6.3. Dolgozzon ki tervet a lakóközösség 

vízszivárgást megelőző, azt észlelő 

tevékenységére! 

4 2 

Tájékozott a 

lakossági 

vízfogyasztási 

szokásokról, annak 

mértékéről. Képes 

saját környezetében 

élők hiteles 

tájékoztatására. 

7. téma: Lakossági vízmegtakarítás 

7.1. Saját kútról veszem a vizet. Kell e 

figyeljek a víz fogyasztásomra? 

7.2.Ha érdekelnek a víz takarékossággal 

kapcsolatos további információk, honnan 

szerezhetem meg ezeket? 

7.3. Milyen ivóvíz megtakarítási 

lehetőségeket lát a saját háztartásában? 

12 6 

Képes saját 

környezetében 

vizsgálni a 

víz/ivóvíz pazarlás 

jelenségét. Képes 

javaslatot tenni a 

eszközök cseréjével 

alternatív 

vízforrások pl. 

esővíz bevonásával 

elérhető 

megtakarításra. 

8. téma: az ivóvíz pazarlás csökkentése, 

odafigyeléssel 

8.1.Mi akadályozza meg a lakosságot, hogy 

víztakarékos módon éljen? 

8.2.Készítsen helyi akció tervet a vízpazarlás 

csökkentésére! 

12 6 

Tájékozott a saját 

telken, tetőn lefolyó 

esővíz gyűjtésére, 

hasznosítására 

vonatkozó hazai és 

helyi szabályokról. 

9. téma: Esővíz hasznosítási lehetőségek 

9.1. Gyűjthetem-e a saját telkemre hulló 

esővizet, mire használhatom? 
9.2.Mit nem tehetek az összegyűlő esővízzel? 

9.3.Van-e önkormányzati szabályozás a 

lakókörnyezetében az esővízzel való 

gazdálkodásról? 

9.4.Készítsen technológiai vázlatrajzot a 

lehulló esővíz saját lakókörnyezetében 

való használata érdekében? 

12 8 
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Tájékozott az újra 

hasznosított víz, a 

szürkevíz minőségé-

re vonatkozó jog-

alkotási folyamat-

ról.  

Ismeri az ivóvíz 

másodlagos 

használatának 

lehetőségét,  

10. téma: A szürkevíz hasznosítása 

10.1. Milyen nemzeti szabályozás 

vonatkozik a szürkevízre és annak 

hasznosítására? 

10.2. Milyen szürkevíz hasznosítását tudja 

elképzelni saját háztartásában? 

10.3. Készítsen prezentációt egy alkossági 

fórumra, ahol az esővíz és más szürkevíz 

lakossági hasznosításának lehetőségeiről 

akarja tájékoztatni a résztvevőket! 

8 6 

Ismeri az egyes 

alapélelmiszerek 

megtermeléséhez, 

előállításához 

szükséges víz 

mennyiségét, Képes 

tájékoztatni a 

környezetében 

élőket az étkezési 

szokások 

módosításával 

közvetetten elérhető 

vízmegtakarításról. 

 

11. téma: A virtuális víztartalom 

11.1. Mi az a virtuális víztartalom? 

11.2. Van e összefüggés az vízválság 

elkerülésének és a virtuális víztartalom 

között? 

11.3. A saját életmódjában milyen területen 

tudja csökkenteni az általa „elhasznált” 

virtuális vízet? 

11.4. Az SME-knek milyen szerepe lehet a 

virtuális víztartalom csökkentésében? 

8 4 

Összesen 154 + 2 az 

értékelésre 
2.sz. tábla  A képzési célok és a ráfordított idő 

 

2.1.Tanítási/Tanulási eszközök és irodalom 

Eszközök: 

Elméleti oktatás: iskolai bútorokkal felszerelt tanterem, laptop, projektor, internet hozzáférés, 

bemutató eszközök. 

Irodalom/Források: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, Tanácsnak, ……..  AZ 

európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv.. Proposal for aREGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILon minimum requirements for water 

reuse, CELEX_52012DC0673_HU_TXT vizkészletek megőrzése EU Biz közlemény 

szakmai anyagok pl. https://kontikionlineschool.com ,  

a felelős vízgazdálkodással összefüggő dokumentumok, pl. 

www.fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom, helyi önkormányzatok, vízművek tájékoztató anyagai,  

 

2.2.Tanulási módszerek 

Előadások, beszélgetések, csoportos munka, projekt feladatok, prezentációs gyakorlat és 

virtuális technológiai bemutatók, helyszín bejárások. 

 

http://www.fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom


11 
 

2.3. Az oktatók képesítésére vonatkozó követelmények: 

Az oktatóknak meg kell felelni az oktatókra vonatkozó hazai jogszabályi előírásoknak 

 

2.5.A kompetencia szintmérése 

A program értékelése, a megszerzett kompetenciák azonosítása (vizsga) két részből áll. 

1. Az elméleti ismeretek értékelése (20 kérdésből álló, feleletválasztós teszt) 

2. Prezentáció valamely modul témájához kapcsolódóan 

 

A vizsgát követően a résztvevők kompetencia tanúsítványt vagy részvételi igazolást kapnak a 

vizsga eredményétől függően. 

 

A kurzuson résztvevők számára a másik 5 kurzus elvégzésével lehetőségük van 

„Környezetvédelmi tanácsadó” képesítés megszerzésére 

 


