10325018 számú Tűzvédelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény

1
1.1

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:
1.2

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:
2

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2.1

Megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó

2.2

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

2.3

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

3

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

3.1

Megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5
3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5
1

A megfelelő elem kiválasztandó.
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4

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

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

5

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:
A tűzvédelmi főelőadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként végzi a
jogszabályban meghatározott, legmagasabb tűzvédelmi kockázati szintű gazdálkodó szervek,
létesítmények tűzvédelmi igazgatását. Feladatai körében szakmailag előkészíti és támogatja a
tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló vezetői döntéseket, intézkedéseket,
szervezi és irányítja a tűzvédelmi szervezetben résztvevők tevékenységét, közreműködik a
létesítményi tűzoltóságok megszervezésében, hatékony üzemeltetésében. Munkáját részben
önállóan, részben vezetőtársaival, beosztottjaival, valamint a hatóságokkal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el. Intézkedik a gazdálkodó szerezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezése, szabályozása, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítése és helyes kezelése, a
tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátása, a létesítmény hatósági
ellenőrzése, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatása, valamint a hiányosságok
megszüntetése érdekében. Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jog- és
szakszerű teljesítése érdekében.

6

6.1

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:
2

A megfelelő elem kiválasztandó.
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6.1.2 Nyilvántartó hatóság:
6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

7

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges
bemeneti feltételek:

7.1

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

7.2

Szakmai előképzettség:

OKJ 52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés
10324017 Tűzvédelmi előadó

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

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: 180

8.2

Maximális óraszám: 250

9
9.1

A szakmai követelmények leírása:
Nem modulszerű felépítés esetén:
Sorszá
m
1

Készségek, képességek
Összefüggéseiben
elemzi a gazdálkodó
szervezet, létesítmény tűzvédelmi
kötelezettségeit és
állapotát, arról szóban és írásban beszámol, javaslatokat
tesz a hiányosságok
javítására és a fejlesztési irányokra.

Önállóság és
felelősség mértéke
Körültekintően jár el a Felelősséget válveszélyek felmérése, a lal a létesítmény
tűzvédelmi kockázatűzvédelmi helytok értékelése során,
zetéért, az általa
elkötelezett a biztontett megállapításágos munkavégzés,
sokért. Önállóan
üzemeltetés feltételei- tűzvédelmi helynek megteremtése
zet és megoldáiránt. Kommunikációsok. javítására
ja szakszerű, ugyavonatkozó fejlesznakkor közérthető.
tési javaslatokat
Nyitott a szakmai infogalmaz meg.
novációkra, újdonságokra.
Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Ismeretek
Ismeri a gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi kötelezettségeit, a tűzmegelőzés létesítési és
használati szabályait, azok összefüggéseit átlátja,
szakmai nyelven is
ki tudja magát fejezni szóban és
írásban.
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2

3

4

5

Előkészíti és szakmailag támogatja a
tűzvédelemmel kapcsolatos vezetői döntéseket, intézkedéseket, irányítja a tűzvédelmi feladatokban résztvevő személyek munkáját.

Ismeri az általános
és a tűzvédelmi
munkához kapcsolódó különös vezetési-szervezési elveket, módszereket, eszközöket,
feladatokat.

Kész a közös munkáFelügyeli az
ra, törekszik a felada- egyes részfeladattok egyenletes eloszok végrehajtását,
tására, azok határidő- felelősséget vállal
ben történő végrehaj- a saját valamint a
tására. Szem előtt tart- tűzvédelmi felaja a gazdálkodó szerdatokkal megbívezetet érintő tűzvézottak munkájádelmi feladatok kompért.
lexitását, összefüggéseit.
Szervezi a tűzvéIsmeri a tűzvédelmi Törekszik a vonatkozó Döntéseket hoz a
delmi szempontból
szempontból kiszabályok maradékta- megfelelő biztonkiemelten veszélyes
emelten veszélyes lan érvényesülésére, a sági szint eléréséüzemek tűzvédelmét, üzemekre vonatko- biztonság és a gazdahez szükséges
szükség esetén tűzzó szabályokat,
ságosság egyensúlyszabályokkal,
védelmi szervezetet,
meghatározza a
ban tartására.
magatartási nortűzvédelmi megbíkiemelt kockázatomákkal kapcsozotti rendszert alakít
kat és az ahhoz
latban, azokért
ki és működtet.
tartozó védekezési
jogi, erkölcsi és
szabályokat. Kialaszakmai felelőskítja a tűzvédelmi
séggel tartozik.
szervezetet, megbízotti rendszert.
Elkészíti és naprakéIsmeri a tűzvédeElkötelezett a tűzvéKépes a vonatkoszen tartja a tűzvé- lemmel kapcsolatos
delmi szabályozási
zó jogszabályok,
delmi szabályzatot, a
jogi és szakmai
dokumentumok, terelőírások, szaktűzriadó tervet, illet- szabályokat, szem- vek minél színvonalamai vívmányok
ve a tűzvédelemmel pontokat, valamint sabb, jog- és szaksze- önálló értelmezékapcsolatos egyéb
a tűzvédelmi dorűbb, érthetőbb és
sére, feldolgozászabályozási dokukumentumok fajtá- alkalmazhatóbb elké- sára, a tűzvédelmi
mentumokat, terveit, tartalmi és forszítése, valamint miszabályozási doket; gondoskodik
mai követelményeit nél teljesebb körű érkumentumok,
arról, hogy azokat az és azok készítésévényesülése iránt.
tervek önálló napérintettek a szüksének, vezetésének,
ra készen tartáságes körben és mérkezelésének szabára, valamint az
tékben megismerjék.
lyait.
önellenőrzése és a
Más szakterületek
hibák önálló javíbelső szabályozási,
tására.
koordinációs tevékenységében a tűzvédelmi szempontok
érvényesülése érdekében közreműködik.
Ellátja a tűzvédelmi Ismeri a tűzvédelmi
Belátja a megfelelő
Önállóan végzi,
oktatással, szakvizs- oktatás fajtáit, cél- tűzvédelmi ismeretek illetve beosztottagáztatással kapcsolaját, jellemzőit,
fontosságát, elkötele- ival végezteti is a
tos szervezési és
módszertani szabá- zett a tűzvédelmi okta- tűzvédelmi oktanyilvántartási feladalyait, valamint a
tások szakmai és ditásokat, valamint
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tokat, összeállítja a tűzvédelmi oktatástűzvédelmi oktatás
sal és szakvizsgáktematikáját, valamint
kal kapcsolatos
tűzvédelmi oktatást
szabályokat, szertart.
vezési és nyilvántartási feladatokat
A tűzvédelemmel
Ismeri a gazdálkokapcsolatos szolgál- dó szervezetek által
tatói szerződések
igénybe veendő
megkötésében, mó- tűzvédelmi szolgáldosításában, teljesítatások körét, jeltésének ellenőrzésélemzőit, valamit a
ben, igazolásában
szerződésekkel
közreműködik.
kapcsolatos alapvető jogi szabályokat.
A fogadó létesítIsmeri a tűzoltómény szakembereságok gyakorlataiként közreműködik a nak fajtáit, célját,
tűzoltóságok által
jellemzőit, valatartandó gyakorlatok mint a fogadó léteelőkészítésében,
sítmény és a helyi
megszervezésében, szakember gyakorlebonyolításában és
latokkal kapcsolaértékelésében.
tos jogait, kötelezettségeit, feladatait.

daktikai szempontból
is színvonalas megtartása iránt.

az azokkal és a
tűzvédelmi szakvizsgákkal kapcsolatos feladatokat.

Belátja a tűzvédelmi
szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátásának fontosságát,
ugyanakkor gazdaságossági szempontjait
is.

Felelős az általa
nyújtott szakmai
tanácsokért, az
ellenőrzött és
igazolt teljesítés
megfelelőségéért.

Átlátja és képviseli
mind a tűzoltóság és a
tűzvédelem, mind a
létesítmény érdekeit,
elkötelezett a gyakorlatok eredményes,
ugyanakkor munkavédelmi, tűzvédelmi,
közegészségügyi és
környezetvédelmi
szejmpontból is biztonságos megtartása
mellett.
Magas szinten kezeli Ismeri a tűzvédelmi Minőségorientált, ela tűzvédelmi nyilnyilvántartások,
kötelezett a jogszavántartásokat, és
dokumentumok
bályban előírt kötelevezeti a szükséges
fajtáit, jellemzőit,
zettségek teljesítése
dokumentumokat,
összefüggéseit,
iránt. Fokozott fiintézkedik azok nap- valamint vezetésük
gyelmet fordít a vorakészen tartásáról és kezelésük szabá- natkozó szabályzókés folyamatos elérlyait.
ban meghatározott
hetőségéről.
határidők betartására
A jogszabály által
Ismeri a létesítméElkötelezett a létesítelőírt esetekben keznyi tűzoltóságok
ményi tűzoltóság jogdeményezi létesítfajtáit, létrehozásá- és szakszerű kialakítáményi tűzoltóság
nak, fenntartásának sa, megszervezése és
létrehozását, szakés működésének
szabályos, biztonsámailag támogatja
jogi és szakmai
gos, hatékony működannak kialakítását és
szabályait
tetése mellett.
működését.
Rendszeresen kom- Rendelkezik a tűz- Képviseli a tűzvédelmunikál az érintett
védelmi szakmai
mi érdekeket mind a
munkavállalókkal,
kommunikációhoz
munkavállalókkal,
létesítményi tűzoltó- szükséges szakmai mind külső szervezesággal és a külső
ismeretekkel, vatekkel történő kom-

Felelős a fogadó
szerv és a helyi
szakember gyakorlatokkal kapcsolatos feladatainak teljesítéséért.
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Ellenőrzi a nyilvántartások, dokumentációk vezetésének pontosságát, felelősséget
vállal az általa
vezetett nyilvántartásokban szereplő adatokért.
Felelős az általa
adott szakmai
tanácsok, iránymutatások jogi,
szakmai és anyagi
következményeiért.
Önállóan kommunikál, tájékoztatást nyújt, melyért felelősséget
vállal.

munikáció során. Másokkal való együttműködésre törekszik.
Kommunikáció során
udvarias, betartja az
etikai normákat.
Részt vesz a tűzvéRendelkezik az
Elfogadja a szakmaFelelősséget váldelmi és egyéb, tűzellenőrzésen való
etikai elveket, kész a
lal az általa végvédelmi kérdéseket
részvételhez szükhatósággal történő
zett szakmai
érintő hatósági elleséges szakmai isegyüttműködésre,
munkáért, önállónőrzéseken, valamint meretekkel, ismeri
elkötelezetten képvian végrehajtja az
szakmailag támogataz ellenőrzések,
seli megbízója érdekeesetleges hibák
ja megbízóját az
bejárások alapvető it a hatóság, valamint
javítását, kezdeellenőrzéssel kapcsojogi és szakmai,
a tűzvédelmi érdekeményezi a szüklatos felkészülési
valamint biztonsági ket megbízója irányáséges intézkedéfeladatokban, ügyféli
szabályait.
ban.
sek megtételét.
kötelességek teljesítésében és jogok
gyakorlásában.
Tűzvédelmi szem- Felismeri és azono- Képviseli a változások
Ellenőrzi a válpontból értékeli és
sítja a fejlesztések, alatt a tűzvédelmi értoztatásokat, átszakmailag támogat- beruházások, átala- dekek érvényesülését,
alakításokat, a
ja a fejlesztések,
kítások tűzvédelszem előtt tartja azok
szükséges intézberuházások, átalakí- met vonatkozásait, teljesülését. Elkötelekedésekkel kaptások tervezését,
rendszer szinten
zett a tűzbiztonság
csolatban felelőskivitelezését, hasz- átlátja a változások szintjének folyamatos ségteljes döntésenálati szabályainak
által kialakuló tűz- fenntartása, lehetséges
ket hoz.
meghatározását, biz- védelmi helyzetet,
fejlesztése mellett.
tonságos használatba
meghatározza a
vételét.
szükséges intézkedéseket.
Felügyeli, illetve
Ismeri a tűzvédelmi Elkötelezett a tűzvéFelelős a tűzvéfelügyelteti a tűzvéberendezések, feldelmi berendezések,
delmi berendezédelmi berendezések, szerelések, eszköfelszerelések, eszkö- sek, felszerelések,
eszközök, felszerelé- zök fajtáit, jellemzök fejlesztése, szin- eszközök készensek állapotát, felkézőit, alkalmazási
ten tartása mellett,
létben tartási,
szítést végez azok
lehetőségeit, vala- képviseli azok fontosalkalmazási és
szakszerű és biztonmint az azokkal
ságát a vezetők és a
biztonsági szabáságos alkalmazására.
kapcsolatos ellemunkavállalók előtt.
lyainak érvényeMegítéli a fejleszténőrzési, felülvizssüléséért, szervezi
sek, cserék szüksé- gálati, karbantartási
és korrigálja a
gességét. Intézkedik
és nyilvántartási
feladatban közaz ellenőrzési, felül- kötelezettségeket.
reműködők szakvizsgálati, karbantarmai tevékenysétási és nyilvántartási
gét.
kötelezettségek teljesítéséről.
Tervezi, szervezi és Naprakészen ismeri Kritikusan szemléli a
Vezetői jóváhavégrehajtja, vagy a
a gazdálkodó szertűzvédelmi helyzetet
gyással a feltárt
tűzvédelmi megbívezetre vonatkozó az ellenőrzések során, hiányosság javítászervezetekkel.
Megfelelő módon
tájékoztatja az érintetteket.

11

12

13

14

lamint szóbeli és
írásbeli kommunikációs készségekkel.
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15

16

zottakkal végrehajtűzvédelmi szabátatja a rendszeres és
lyokat, valamint a
rendkívüli belső tűz- tűzvédelmi megbívédelmi ellenőrzése- zottaknak az elleket, bejárásokat,
nőrzések, bejárások
értékeli azok eredszabályos és bizményét, szóban vagy tonságos végrehajírásban beszámol a
tására való felkémegállapításokról,
szítésével kapcsojavaslatot tesz a
latos feladatokat.
szükséges intézkedéFelismeri a hiásek megtételére.
nyosságokat, öszszefüggéseiben érti
azok okait és következményeit.
Ismeri az ellenőrzések, területbejárások szakmai,
valamint munkavédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi szabályait.
Kapcsolatot tart a
Ismeri a tűzvédelmi
tűzvédelmi hatósá- hatóságok hatáskögokkal, szakmailag
ri és illetékességi
támogatja megbízószabályait, valaját különösen a ké- mint a közigazgatárelmek benyújtásási hatósági eljárában, bejelentési,
sok fajtáit, jogi
adatszolgáltatási
szabályait, valakötelezettségek telje- mint a hatóságoksítésében, illetve a
kal való elektronihatósági döntésekkel kus kapcsolattartás
kapcsolatos felada- informatikai eszkötokban.
zeit.
Tűz esetén irányítja Ismeri a tűzesetekaz elsődleges riaszkel kapcsolatos
tási, tűzoltási, menintézkedési, bejetési feladatokat, tellentési kötelezettjesíti a bejelentési
ségeket, a tűzoltáskötelezettségeket,
sal, mentéssel kaphelyi szakemberként csolatos szakmai és
támogatja a tűzoltásbiztonsági szabávezető, valamint a
lyokat, valamint az
tűzvizsgáló tevéérintett gazdálkodó
kenységét.
szervezetnek, létesítménynek és a
helyi szakembernek tűzoltással és a
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elkötelezett a hiányosságok korrekt feltárása
mellett, kezdeményezi
a feltárt hiányosságok
megszüntetését, javaslatokat tesz.

sához szükséges
intézkedéseket
megteszi, felelősséget vállal az
általa ellenőrzött
terület megfelelőségéért.

Tudatában van a hatóságokkal való korrekt,
korrupciómentes kapcsolattartás fontosságával, és következetesen képviseli azt. Érti
és átérzi a képviselettel járó jogi és szakmai felelősséget.

Felelős a hatóságokkal való korrekt kapcsolattartásért, az esetleges hibák, félretájékoztatások jogi,
anyagi és szakmai
következményeiért.

Elkötelezett az életnek
és az anyagi javaknak
a tűz veszélyeztető–
károsító hatásaitól
való megmentése mellett, átérzi a helyi
szakember, korrekt
információkkal rendelkező személy szerepének fontosságát az
eredményes tűzoltásban és tűzvizsgálatban.

Felelős az általa
megtett és irányított intézkedésekért, a tűzoltásvezetőnek és a
tűzvizsgálónak
adott információk
pontosságáért,
valamint a megbízójának adott
korrekt tájékoztatásért.
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9.2

tűzvizsgálattal kapcsolatos jogait,
kötelezettségeit.
Tájékoztatja a szer- Ismeri a szakiroda- Elkötelezett ismeretek
vezeti vezetőket a
lom, a szakmai
naprakészen tartása és
tűzvédelmi vonatko- sajtó és az Internet
fejlesztése mellett,
zású jogszabályok,
által kínált inforugyanakkor szem előtt
szabályozók változá- mációszerzési, öntartja az információsaival, valamint a
képzési lehetőséellenőrzés és értékelés
tűzvédelem szakmai
geket, képes azok
fontosságát, a dezinés technikai fejlődé- szakmai értékelésé- formációk veszélyeit
sével kapcsolatban,
re, feldolgozására,
is.
javaslatokat fogaltovábbadására.
maz meg a szükséges intézkedésekre,
illetve a fejlesztési
lehetőségekre vonatkozóan.

Felelős ismereteinek naprakészen
tartásáért, a munkája, döntései
során figyelembe
vett és a továbbadott információk
helyességéért,
megfelelő értékeléséért.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem3

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):
A tűzvédelmi szakmai képesítési követelményekről szóló jogszabály a tűzvédelmi szempontból legveszélyesebb gazdálkodó szervezetek, létesítmények számára felsőszintű tűzvédelmi
szakember foglalkoztatását vagy megbízását írja elő. A tűzvédelmi főelőadó jellemzően állami, önkormányzati szervek, nagyvállalatok, tőkeerős szervezetek megbecsült, vezetői szintű
dolgozójaként, vagy magas szintű szolgáltatást nyújtó vállalkozóként jelentős szerepet tölt be
az emberélet és az anyagi javak tűztől való megóvásában.
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: Tűzvédelmi főelőadói feladatok – interaktív vizsga
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
3

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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Digitalizált tesztlap kitöltése számítógépen. A vizsga kérdéssora 50 feleletválasztós, kiegészítendő, sorrendbe állítandó, összepárosítandó kérdésből áll, amelyeknek a témakörei a 9.1.
pontban megfogalmazott ismeretekre vonatkozó tanulási eredményeket fedik le. A vizsgához
segédeszköz nem használható.
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 vizsgaszervező által elkészített
javítási és értékelési útmutató alapján a számítógép automatikusan értékeli a feladatot.

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: Komplex tűzvédelmi főelőadói vizsgadolgozat

11.3.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsgatevékenység két részből áll.
1. A vizsgázó vizsgadolgozat keretében a vizsgaszervező által összeállított feladatleírás
alapján komplexen értékeli egy feltételezett, a jogszabályi követelmények alapján felsőszintű tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy szaktudását igénylő létesítmény
tűzvédelmi helyzetét, és írásos beszámolót készít megállapításairól, a szükséges intézkedésekről és a lehetséges fejlesztési irányokról.
2. A vizsgadolgozat szóbeli kiegészítéseként a vizsgázó a megállapításait ismerteti,
szakmailag alátámasztja, megvédi, valamint számot ad a vizsgadolgozat feladatához
kapcsolódó tűzoltási, tűzvédelmi igazgatási és műszaki felkészültségéről.
11.3.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
perc a vizsgadolgozat és 20 perc a szóbeli kikérdezés

11.3.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

11.3.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
–

–

11.3.6

80 perc, ebből 60

A vizsgadolgozat tartalma, jogi és szakmai megfelelősége, a vizsgázó írásbeli
kommunikációs készsége – 50 % (az értékelés külön értékelőlapon történjen, hogy
a javítás a szóbeli kiegészítést ne befolyásolja).
A szóbeli kiegészítés tartalma, szakmai helyessége, a vizsgázó szóbeli kommunikációs készsége – 50 % (az értékelés az írásos beszámolóval közös, vagy külön értékelőlapon is történhet).

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:
 1 fő informatikai szakember a számítógépes rendszer folyamatos működésének biztosítására.
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11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
 számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal;
 a gazdálkodó szervezetek számára előírt tűzvédelmi okmányok, dokumentumok, nyilvántartások;
 a gazdálkodó szervezetek számára előírt, a vizsgahelyszínen eredetben biztosítható tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök, felszerelések;
 a gazdálkodó szervezetek számára előírt, a vizsgahelyszínen eredetben nem biztosítható
tűzvédelmi berendezések, rendszerek fényképe, makettje, modellje, rajza vagy egyéb,
azok bemutatására és jellemzésére, értékelésére alkalmas szemléltető eszközök.
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok:
A vizsgázó a projektfeladat során számológépet, íróeszközöket, valamint a magával hozott vagy a vizsgaszervező által biztosított jogszabályokat, szabványokat, Tűzvédelmi
Műszaki Irányelveket használhatja.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek:
A vizsgarészek végrehajtásának sorrendje:
1. Írásbeli vizsga (amelynek eredményes teljesítése a projektfeladat megkezdésének feltétele).
2. Projektfeladat.
-
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