
 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000561/2014 

 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

A képző intézmény:  

 BAZ Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók Érdekképviseleti Szervezete KISOSZ 

 Cím: 3526  Miskolc, Szentpéteri kapu 80. I/9 

 Telefon: 46/508-895 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: E-000561/2014 

 

A képzési program:  

 Megnevezése:  31 853 05 Intézménytakarító 

 Nyilvántartási száma:   E-000561/2014/A008 

 Óraszáma:   160 óra, - Elmélet: 48 óra, - Gyakorlat: 112 óra 
 

Megszerezhető képesítés: I N T É Z M É N Y T A K A R Í T Ó  (részszakképesítés) 

 

A képesítés birtokában betölthető munkakörök: 

 Gyermekintézmény-takarító (FEOR: 9112) 

 Irodatakarító (FEOR: 9112) 

 Kórházi takarító (FEOR: 9112) 

 Lakóépület-takarító (FEOR: 9112) 

 Medencetakarító (FEOR: 9112) 

 Szállodatakarító (FEOR: 9112) 

 Ablaktisztító (FEOR 9115) 

 

A képzési programba történő belépés jogszabályban meghatározott feltételei: 

 Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában. 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 Betöltött tankötelezettségi kor: 18. életév  

 

Megszerezhető kompetenciák: 

Az intézménytakarító formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó 

főtevékenységébe illesztett napi szintű szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott 

különböző emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el vagy tartja távol 

szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott gépek alkalmazásával és tervezett időben. 

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint: 
11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I. 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I. gyakorlati 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat 

végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Komplex gyakorlati vizsgatevékenység: Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I. bemutatása 

 


