
1215. A Tisztítás-technológiai tevékenységek megnevezésű, 11258-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Értelmezi és alkalmazza a munkaterület munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályait és 
kockázatelemzését  
Elsősegélyt nyújt 
Felméri a munkaterületet, értelmezi és alkalmazza a házirendet, valamint rögzíti a 
típusrendet 
Kiválasztja az alkalmazandó eljárást vagy technológiát és az ehhez szükséges gépeket, 
eszközöket, kezelőszereket; megindokolja szakmai álláspontját 
Szedeget, seper és kellősít 
Hulladékkezelést végez a munkaterületen belül 
Szárazon, impregnáltan és nyirkosan le- és feltöröl 
Nedvesen le- és felmos 
Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz 
Gyalogkíséretű súroló automatával tisztít vagy semlegesít 
Lúgos, savas alaptisztítást alkalmaz 
Impregnál, védőréteget visz fel a felületre 
Védőréteggel ellátott padlófelületet, nagyfordulatszámú géppel, szárazon vagy 
porlasztásos eljárással políroz 
Egytárcsás súrolóval vagy nagyfordulatszámú géppel tisztítja a védőréteggel ellátott 
padlófelületet, felújítja a védőréteget szóró radírozással  
Természetes és mesterséges köveket csiszol, apróbb sérülést javít és políroz 
Üveget és befoglaló szerkezeteket tisztít 
Homlokzatot tisztít, falfirkát távolít el és felületvédelmet hajt végre 
Kemény, rugalmas és textil burkolatot porszívóz, baleseti tisztítást végez és foltot 
távolít el 
Textilburkolaton programozott száraz tisztítást hajt végre 
Textilburkolaton textilkorongos, kisnyomású gőzfejlesztő gépes eljárást alkalmaz 
Textilburkolaton szóró-szívó gépes, hengerkefés, szőnyegtisztító automatás eljárást 
alkalmaz    
Textilburkolaton száradó-habos eljárást alkalmaz 
Textilburkolaton alaptisztítást hajt végre 
Ipari berendezéseket és műtárgyakat tisztít szárazjeges, zárt vagy nyitott 
szemcseszórásos, nagynyomású hideg- vagy melegvizes, illetve gőzfázisos eljárással 
Szolgáltatást támogató tevékenységeket végez: pótolja a szaniter fogyóanyagokat, 
illatosítja a helyiségeket; hatékonyságot, minőséget és rendellenességet vizsgál és 
dokumentál; visszaállítja a típusrendet, átadja a szolgáltatás eredményét 
Szedeget, seper és kellősít vezetőüléses géppel 
Vezetőüléses súroló automatával tisztít vagy semlegesít 
Összetett feladatot hajt végre a vezetőüléses seprő-súroló automatával 
Az előírt felhasználó szintű karbantartást végrehajtja 

 
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

Vegyi, mechanikus, hőhatás és reakcióidő 
Hulladékok, szennyeződések, mikroorganizmusok és evolúció 
Tisztítási és fertőtlenítési technológiák szinergiája 
Felületek, berendezési tárgyak, eszközök és területek felmérése 
Burkolatok, területek, felületek, tisztítási technológiák és szennyeződések 
kölcsönhatásai 
Kezelőszerek, alapanyag és hatóanyag szerinti osztályozás 
Kezelőszerek, pH-rendszer szerinti osztályozás 
Kezelőszerek, hatások és funkciók szerinti osztályozás 
Oldószerek hatása a környezetre 
Vegyi veszélyforrások 
Kezelőszerek tárolása és szállítása 



Tűzveszélyes anyagok tárolása és szállítása 
Szakmunkás feladata a higiéniai rendszeren belüli szabályozásokkal 
Minőségirányítás folyamatai és kölcsönhatásai 
Felületek, berendezési tárgyak, eszközök és területek felmérése 
Kockázatelemzés 
Idő- és kezelőszer szükséglet ismeretei 
Tisztítás-technológia gyakorlati megvalósításának szintjei 
Tisztítás-technológia törvényszerűségei 
Alapeljárások és technológiák 
Gépek, eszközök és tartozékok műszaki jellemzőinek ismeretei 
Gépek üzemeltetése és felhasználói szintű karbantartása 
Hibaelhárítás 
Elsősegélynyújtás 
Egyéni és kollektív védőeszközök 

 
szakmai készségek: 

Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvi íráskészség 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
Piktogram és színkód jelképek értelmezése 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 
Térbeli tájékozódás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Meggyőzőkészség 
Közérthetőség 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerekben való gondolkodás 
Áttekintő képesség 
Helyzetfelismerés 

 


