
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Személyzetképzés Kínában 

Kínában gyors ütemben terjed a korszerű szennyvíztisztító techno-
lógiák alkalmazása, és közöttük nagy számot képviselnek a német 
gyártmányú berendezések. Hiány van azonban olyan tapasztalattal 
rendelkező szakemberekből, akik ezeknek a berendezéseknek a 
zavartalan és hatékony üzemeltetését biztosítani tudják. A szakem-
berek képzését a német kormány a Kínai Népköztársasággal folyta-
tott pénzügyi együttműködés keretében támogatja és gyakorlatorien-
tált szakismeretet és üzemi tapasztalatokat közvetít a kínai sze-
mélyzet részére. 
 
Tárgyszavak: képzés; szennyvíztisztítás; személyzet; Kína;  

fejlesztés. 

Célok és feladatmeghatározás 

A német állam nevében a Kreditanstalt für Wiederaufbau, a kínai 
kormánnyal egyeztetve kezdeményezte a kínai szennyvíztisztítók sze-
mélyzetének képzését, ill. továbbképzését. 

A képzési program célja a német–kínai kooperációban létesített 
szennyvíztisztítók hosszú távú sikeres működésének biztosítása. Ide tar-
tozik: 

– a már üzemelő, ill. üzembe helyezés előtt álló létesítmények üze-
mi személyzetének képzése, a létesítmények műszakilag és gaz-
daságilag hatékony üzemeltetésének biztosítása érdekében; 

– korszerű, az oktatást támogató technikával és megfelelő tan- 
anyagokkal rendelkező oktatóközpont létesítése az egyik kínai 
szennyvíztisztító üzemben, valamint a kínai partner olyan munka-
társainak továbbképzése, akik a jövőben oktatóként tevékenyked-
nek; 

– a program után az oktatási feladatok átvétele a kínai partner ré-
széről és az oktatási központ üzemeltetése, a szakemberképzés 
egész Kínára kiterjedő ellátása. 

 



Ennek a célnak a teljesítése érdekében a következő feladatokat 
határozták meg: 

– a létesítményekben a szakemberhiány és az üzemi személyzet 
képzettségének elemzése; 

– oktatási koncepció kialakítása az országspecifikus követelmé-
nyekhez igazodva; 

– tananyagok rendelkezésre bocsátása a Németországban és Kí-
nában rendelkezésre álló anyagok figyelembevételével; 

– a résztvevők kiválasztási kritériumának meghatározása; 
– hathetes szakmai tréning az üzemi személyzet és a későbbi kínai 

oktatók számára az oktatási központban; 
– háromhetes gyakorlati tréning a programban részt vevő szenny-

víztisztítók egyedi adottságainak figyelembevételével; 
– telefonos és internetes forródrót létesítése a tisztító berendezé-

sekben felmerülő problémák gyors jelzése érdekében. 
A kínai partner feladata, hogy intenzíven vegyen részt az előkészí-

tésben, a szennyvíztisztító üzemek között koordinálja a szakmai és gya-
korlati tréninget, aktívan részt vegyen az oktatási modulok kialakításában 
és az oktatásnak a kínai oktatók által történő fokozatos átvételében. A 
kínai partner intenzív közreműködésének az a célja, hogy a projekt befe-
jezése után az oktatást önállóan tudják továbbfolytatni. 

A képzési program lefolytatása 

A teljes oktatási program lényegében három szakaszra osztható, az 
előkészítésre, a szakmai, valamint a gyakorlati tréningre. 

Előkészítés 

Az előkészítési szakaszban kidolgozták az oktatási koncepciót és 
elkészítették az igényekhez igazodó tananyagokat. Az oktatás egységes 
bázisának megteremtése érdekében elemezték a jelenlegi üzemi sze-
mélyzet képzettségi szintjét és tapasztalatait (pl. folyamatvezérlés, kar-
bantartás, igazgatás stb. területén), a jellemző gyenge pontokat, ill. spe-
cifikus problémákat, és ennek alapján meghatározták a résztvevők álta-
lános és speciális igényeit. A projektteam az előkészítés során megláto-
gatott öt tisztítóberendezést és vizsgálta specifikus gyenge pontjait. En-
nek során a következő általánosan jellemző problémákat állapították 
meg: 

 

 



– Az üzemi személyzet általános képzettsége nagyon magas. A 
korszerű technológiákkal kapcsolatos tapasztalatok azonban a 
szakirányú képzés hiányában nagyon korlátozottan állnak rendel-
kezésre. 

– Az alkalmazott mechanikai és villamos berendezések messzeme-
nően megfelelnek a nemzetközi normáknak, a szerelést legtöbb-
ször a kínai fél végezte, ezért a minőség és munkavédelem tekin-
tetében gyakran nem felel meg az európai követelményeknek. 

– Az üzemeltetés lényeges problémái: 
– a személyzet üzemi tapasztalatainak hiánya, különösen üzem-

zavar esetén; 
– korlátozott alkatrészbeszerzés a devizahiány miatt; szükség 

esetén kínai termékeket használnak, amelyek nem mindig fe-
lelnek meg a nemzetközi normáknak; 

– az üzemvezetés gyakran nem korszerű; 
– kevés a tapasztalat a korszerű importberendezések karbantar-

tásában, javításában és üzemeltetésében. 
Az így nyert ismeretek alapján a kínai partnerrel közösen alakították 

ki az oktatási programot, aminek keretében az elméleti ismeretek mellett 
számos kínai és németországi esetet is megvitattak.  

A szakmai tréning menete 

A hathetes szakmai tréning fő feladata az üzemi személyzet gyakor-
latorientált képzése volt. A szakmai képzés tartósságának biztosítása 
érdekében a résztvevőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy a szer-
zett ismereteket és tapasztalatokat egyrészt a napi gyakorlatban megva-
lósítsák, másrészt az ismereteket a munkatársaiknak továbbadják. 

A célok elérése érdekében először a tanfolyami résztvevők kiválasz-
tásának kritériumait határozták meg. A legfontosabb kritérium a szenny-
víztisztítás terén szerzett többéves szakmai és vezetői tapasztalat. A 
résztvevők gondos kiválasztásával azt kívánták biztosítani, hogy a konk-
rét üzemi problémák a szakmai tréningbe bekerüljenek, és olyan közö-
sen kialakított megoldások szülessenek, amiket a résztvevők a saját 
üzemükben meg tudnak valósítani. 

A kínai célcsoportok specifikus igényeinek figyelembevételével a 
szakmai tréninget négy különböző modulra osztották: 
1. „Alapmodul – műszaki kérdések” 

Az „Alapmodul” a szennyvíztisztítás és iszapkezelés technológiai 
kérdéseivel foglalkozik. 

 



2. „Haladó modul – üzemeltetés” 
A tisztítóberendezés jellemző részeinek gyakorlatorientált bemuta-

tása és a jellemzően előforduló üzemzavarok elhárítása. 

3. „Speciális modulok – adminisztratív és környezeti kérdések” 
A költségellenőrzés, minőségmenedzsment, környezetvédelem, 

munkavédelem és személyzetszervezés megoldása. 

4. „Multiplikátor modul – instruktor/oktató” 
A modul keretében a későbbi oktatók képzése történik, különös te-

kintettel arra, hogy a saját létesítmény üzemi személyzete részére tudja-
nak majd célirányos oktatási programokat kidolgozni. 

Gyakorlati tréning menete 

Az oktatás második, háromhetes szakasza az adott munkahelyeken 
történik. Az egyes létesítmények saját adottságaival való foglalkozástól 
azt várták, hogy minden fontos területen a lehető leggyorsabb javulást 
érjék el. A hatékonyság növelése érdekében az üzemek vezetőitől előre 
részletes listát kértek a különösen fontos és sajátos problémákról. 

A gyakorlati tréning során különös súlyt fektettek azokra a területek-
re, ahol az előzetes üzemlátogatás során lényeges gyenge pontokat ta-
láltak: 

– üzemvezetés és folyamatoptimalizálás; 
– a meglévő műszaki berendezések karbantartása és fenntartása; 
– korrózióvédelem; 
– munka- és egészségvédelem; 
– személyzet képzése. 
A menedzsment mellett a gyakorlati tréning célcsoportját képezték 

az üzemi és technológiai folyamatokért felelős munkatársak, ill. csopor-
tok is. Ebbe a körbe bevonták a szakmai tréningen már részt vett szemé-
lyeket, hiszen ők nemcsak a saját létesítményüket ismerik, hanem a 
szakmai tréningen nyert ismereteket a saját üzemben is meg tudják va-
lósítani. A gyakorlati tréning keretében konkrét üzemi problémákat oldot-
tak meg (pl. folyamatoptimalizálás, megelőző karbantartás).  

Kitekintés 

A német támogatásból finanszírozott oktatási program szisztemati-
kusan felépített és fokozatosan megvalósított egyedi elemekből áll. A  
 

 



 

résztvevők pozitív visszajelzései, valamint a program iránti jelentős ér-
deklődés azt mutatja, hogy Kínában nagy igény van a gyakorlatorientált 
képzés iránt. 
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