10324006 számú Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
1
1.1

1.2

2

A javaslatot tevő adatai1
Természetes személy esetén: 1.1.1

Név:

1.1.2

Lakcím:

1.1.3

E-mail cím:

1.1.4

Telefonszám:

Nem természetes személy esetén:
1.2.1

Név: Katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

1.2.2

Jogi személy működési formája (cégforma):

1.2.3

Székhely:

1.2.4

Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:

1.2.5

Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:

1.2.6

Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:

1.2.7

Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:

1.2.8

Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:

1.2.9

Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2.1

Megnevezése: Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági)

2.2

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1032 Személyi és vagyonvédelem

3

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

3.1

Megnevezése: Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági)

3.2

Szintjének besorolása

1

3.2.1

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4

3.2.2

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4

3.2.3

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: Középszint 3

A megfelelő elem kiválasztandó.
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A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata,
összefüggése2:

4

4.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél,
az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél,
valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet.
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör leírása:

5

A katasztrófavédelmi munkatárs a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények vezetőjének
a jogszabályokban meghatározott polgári védelmi és iparbiztonsági feladatainak végrehajtásában nyújt szakmai segítséget. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével tervezi,
szervezi a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények katasztrófavédelmi feladatait.
Részt vesz a katasztrófavédelmi kockázatbecslés végrehajtásában, meghatározza a település
kockázatbecslése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján a gazdálkodó szervezet
veszélyeztetettségét és kidolgozza a lakosságvédelmi feladatait, szükség esetén közreműködik
a veszélyelhárítási terv elkészítésében. Hatósági kijelölő határozat alapján polgári védelmi
szervezetet hoz létre, tagjait felkészíti, gondoskodik a technikai eszközök biztosításáról a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények logisztikai biztosítási alapfeladatainak meghatározása révén.
Közreműködik a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő katasztrófavédelmi feladatok meghatározásában, összeállítja a védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káresemény elhárítási terv). Figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények iparbiztonsággal kapcsolatos feladatait, koordinálja ezek végrehajtását, elemzi az
ipari tevékenységek és technológiák kockázatát. Részt vesz a katasztrófavédelmi hatóság részére benyújtandó polgári védelmi és iparbiztonsági dokumentumok elkészítésében. Előkészíti a veszélyes üzem üzemazonosításának dokumentumait, szükség esetén a veszélyesáruszállítást.
Kapcsolatot tart az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események (legjellemzőbben árvíz, beavatkozásveszélyes anyag jelenlétében) során az együttműködő szervekkel és szervezetekkel. Kapcsolatot tart a katasztrófavédelem hatósági, iparbiztonsági szakterületeivel, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításának szabályai szerinti hatóságokkal.

2
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6

6.1

7

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:
Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: 6.1.1

Az oltalom típusának megjelölése:

6.1.2

Nyilvántartó hatóság:

6.1.3

Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

7.1

Iskolai előképzettség3: érettségi végzettség

7.2

Szakmai előképzettség: -

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Nem szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Nem szükséges

8

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott
minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):

8.1

Minimális óraszám: 350 óra

8.2

Maximális óraszám: 450 óra

9
9.1
Sorszám

1

2
3

A szakmai követelmények leírása:
Nem modulszerű felépítés esetén:
Készségek, képességek
Meghatározza a
település kockázatbecslése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása
alapján a gazdálkodó szervezet veszélyeztetettségét.

Ismeri a kockázatbecslés és a települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolásának folyamatát és a besorolás közzétételét és
lépéseit.

Hatósági kijelölő
határozat alapján a

Ismeri a polgári
védelmi szerveze-

Ismeretek

A megfelelő elem kiválasztandó.
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Kész együttműködni a kockázatbecslés és a települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolása során. Figyelemmel kíséri a
katasztrófavédelmi
osztályba sorolás
változását.
Figyelemmel kíséri
a polgári védelmi

Önállóság és felelősség mértéke
Utasítás alapján
részt vesz a kockázatbecslésben és a
település katasztrófavédelmi osztályba sorolásában.

Feladatát vezetői
iránymutatás mel-

polgári védelmi
szervezetet hoz
létre, tagjait felkészíti.

3

4

5

6

7

8

Kapcsolatot tart az
eseménykezelés
szabályainak megfelelően a havária
események (legjellemzőbben árvíz,
beavatkozás veszélyes anyag jelenlétében) során az
együttműködő
szervekkel és szervezetekkel.
Meghatározza a
gazdálkodó szervek, szervezetek,
intézmények logisztikai biztosítási
alapfeladatait.
Előkészíti a munkahelyi
veszélyelhárítási
tervet.

Összeállítja a védelmi terveket (belső védelmi terv,
súlyos káresemény
elhárítási terv).
Meghatározza a
gazdálkodó szervek, szervezetek,
intézmények lakosságvédelmi feladatait a katasztrófavédelmi hatóság
által előírt formátumú dokumentumban.
Elemzi az ipari
tevékenységek és
technológiák koc-

tek létrehozásának,
felkészítésének és
az esemény során
történő alkalmazásának szabályait.
Részletesen ismeri
az eseménykezelés
általános szabályait
és az események
során együttműködő szerveket, szervezeteket.

szervezetek létrehozása, felkészítése
és alkalmazása szabályainak változásait.
Kész együttműködve közreműködni az eseménykezelés során.

lett végzi.

Ismeri a logisztikai
biztosítás fogalmát,
szakmai elvárásainak alapjait.

Figyelemmel kíséri
a logisztikai biztosítás fejlesztésének
lehetőségeit.

Utasítás alapján
végzi feladatát.

Részletesen ismeri
a katasztrófavédelmi tervek típusait és felépítését, a
munkahelyi
veszélyelhárítási
terv elkészítésének
folyamatát.
Ismeri a védelmi
tervek típusait és
felépítését (belső
védelmi terv, súlyos káresemény
elhárítási terv).

Kész a tervezési
folyamatban résztvevőkkel közösen
dolgozni.

Irányítás mellett a
közreműködőkkel
együttműködve
végzi feladatát.

Hatékonyan segíti a
védelmi tervek
(belső védelmi terv,
súlyos káresemény
elhárítási terv) elkészítését.

Vezetői utasítással
elkészíti a védelmi
terveket (belső védelmi terv, súlyos
káresemény elhárítási terv).

Ismeri a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények
lakosságvédelmi
feladatait (riasztás,
tájékoztatás, egyéni
és kollektív védelem).

A feladatok meghatározását körültekintően végzi. Kész
a tervezési folyamatban résztvevőkkel közösen
dolgozni..

Utasítás alapján
kidolgozza a gazdálkodó szervek,
szervezetek, intézmények lakosságvédelmi feladatait.

Felismeri az ipari
tevékenységek és
technológiák koc-

Szem előtt tartja az Önálló javaslatokat
ipari tevékenységek fogalmaz meg az
és technológiák
ipari tevékenységek
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Irányítással részt
vesz a havária események kezelésében az együttműködő szervekkel és
szervezetekkel.

9

10

kázatát.

kázatát.

kockázatát.

és technológiák
kockázatával kapcsolatosan.

Kapcsolatot tart a
katasztrófavédelem
hatósági, iparbiztonsági szakterületeivel, a létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításának szabályai szerinti hatóságokkal.

Ismeri a katasztrófavédelem iparbiztonsági szakterületeit és azok feladatát.
Alapszinten ismeri
a létfontosságú
rendszerek és létesítmények fogalmát, azonosításának és kijelölésének szabályait.
Alkalmazói szinten
ismeri a katasztrófavédelmi hatósági
tevékenység folyamatát.
Alkalmazói szinten
ismeri a veszélyes
üzemek azonosításának szabályait.

Figyelemmel kíséri
az iparbiztonsággal
kapcsolatos feladatokat, a létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításának szabályváltozásait,
valamint a katasztrófavédelmi hatósági előírásokat,
kötelezéseket.

Vezetői irányítással
végzi a gazdálkodó
szerv az iparbiztonsággal kapcsolatos
feladatait.
Felelős a létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításának szabályai szerinti eljárásért.
Utasítás alapján
részt vesz a katasztrófavédelmi hatóság által előírt tevékenységekben.

Körültekintően
készíti elő a veszélyes üzem üzemazonosításának
dokumentumait.

Vezetői irányítással
elkészíti a veszélyes üzem üzemazonosítási dokumentumait.

Tisztában van a
veszélyes áru fogalmával, a
veszélyesáruszállítás szabályainak alapjaival.

Kritikusan szemléli
a veszélyesáruszállítás lebonyolítását, szem előtt
tartva a biztonsági
követelmények
megvalósulását.

Feladatát irányítással látja el.

Előkészíti a veszélyes üzem üzemazonosításának
dokumentumait.
Előkészíti a
veszélyesáruszállítást.

11

9.2

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
A Katasztrófavédelmi törvény a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény részére kötelezettségeket állapít meg. E kötelezettségek teljesítéséhez célszerű katasztrófavédelmi munkatársat
alkalmazni azon gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, intézményeknek, melyeknek a Katasztrófavédelmi törvény polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat határoz meg. A Katasztrófavédelmi munkatárs ismeri a Katasztrófavédelem polgári védelmi és iparbiztonsági
feladatait. A jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés hatékonyabb, szakszerűbb,
ha Katasztrófavédelmi munkatárs végzettséggel rendelkező személy végzi és közreműködik a
4

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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katasztrófavédelmi (védelmi) tervek és dokumentumok elkészítésében. A Katasztrófavédelmi
munkatárs a szakterületén szakmai iránymutatás mellett képes munkát végezni.

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: 11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1

A vizsgatevékenység megnevezése: Katasztrófavédelmi munkatárs szakmai
ismeretek

11.2.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Digitalizált tesztlap kitöltése számítógépen. A vizsga kérdéssora legalább 45 feleletválasztós,
kiegészítendő, sorrendbe állítandó, összepárosítandó kérdésből áll. A tesztlap a tanulási eredmények mérése érdekében a 9.1. pontban megfogalmazott valamennyi tanulási eredmény alapon meghatározott ismeretet le kell, hogy fedje.
11.2.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

60 perc

11.2.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

30%

11.2.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes javítási - értékelési
útmutatót kell összeállítania.
11.2.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 51%-át elérte.

11.3 Projektfeladat
11.3.1

A vizsgatevékenység megnevezése: Polgári védelmi és iparbiztonsági szakmai
vizsgadolgozat

11.3.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Feltételezett vagy megtörtént havária eseményhez kötődő, a katasztrófavédelmi jogszabályokban nevesített kockázatbecslési, eseménykezelési, lakosságvédelmi feladatok megtervezése
a vizsgaközpont által megadott adatokhoz és körülményekhez igazodóan, a szakmai elvárások
szerinti formátumú dokumentumba foglaltan, szóbeli szakmai indoklással. A vizsgabizottság
a vizsgadolgozat befejezését követően szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.
11.3.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

140 perc

(vizsgadolgozat elkészítés: 120 perc, kapcsolódó szakmai elbeszélgetés: 20 perc)
11.3.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:
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70%

11.3.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgadolgozat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot
kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:
-




kockázatbecslés végrehajtása,
település katasztrófavédelmi besorolása,
eseménykezelési feladatsor elkészítése,
eseménykezelés során résztvevő szervek, szervezetek meghatározása,
feladatuk tisztázása,
riasztási, tájékoztatási feladatok, dokumentációk,
lakosságvédelmi módszer meghatározása (egyéni, kollektív védelem),
végrehajtásának megszervezése,
szakmai szöveg értése, információfeldolgozás,
szakmai nyelv, kifejezések pontos és adekvát használata írásban és szóban egyaránt.
A vizsgadolgozatra adott értékelés:
A dolgozathoz kapcsolódó szakmai kikérdezés:

70%
30%

A részletes értékelőlap tartalmazza a vizsgadolgozatra adott %-os értéket, valamint a szakmai elbeszélgetésre adható %-os értékeket is.
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 60%-át elérte és ezen belül a vizsgadolgozata és a szóbeli elbeszélgetésen nyújtott teljesítménye külön-külön önállóan is eléri a kapható pontok 51%-át.
11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
A vizsgatevékenységek során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos működőképességét informatikai szakember segítségével.
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Az írásbeli vizsgatevékenység lebonyolításához számítógépterem szükséges, a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, nyílt internet eléréssel, a vizsgához szükséges szoftverekkel.
Vizsgadolgozat megírásához tanterem vagy egyéb helyiség.
Digitális és papír alapú formanyomtatványok, iparbiztonsági és polgári védelmi dokumentum minták.
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok:
Az írásbeli vizsgatevékenység során segédeszköz nem használható.
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A vizsgadolgozat megírásához csak a vizsgáztató által digitálisan és/vagy papír alapon kiadott
segédeszközök (pl.: jogszabályok, belső szabályzók, formanyomtatványok, dokumentum minták) használhatók.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: -
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