
A 13. sorszámú Katasztrófavédelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés 
szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés-rápülés azonosító száma: 53 861 06 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Katasztrófavédelmi főelőadó 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-340 

2. EGYÉB ADATOK 

2. 1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 03 Katasztrófavédelmi előadó szakképesítés 

2.3. Előírt gyakorlat: - 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények:  - 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

2.8. Szintvizsga: - 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítés-ráépüléssel 
betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 5259 
Egyéb személy és vagyonvédelmi 
foglalkozású 

Polgári szervek, szervezetek, 
gazdálkodó szervezetek védelmi 
ügyintézői, védelmi vezetői 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

A katasztrófavédelmi főelőadó feladata: 
- a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a szervezet 

munkavállalóinak, anyagi javainak és a környezet megóvása érdekében a katasztrófavédelmi 
feladatokat tervezi, szervezi, a végrehajtást irányítja és ellenőrzi 

- a közreműködő szervezetek közötti együttműködést megszervezi, koordinálja 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- integrált kockázatértékelést végezni 
- terveket készíteni 
- koordinálni a szervezetek katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervező, szervező tevékenységét 
- polgári védelmi szervezeteket létrehozni és alkalmazni 
- döntés előkészítést végezni 
- részt venni szakmai területének szabályozásában 
- védelemszervezői tevékenységet végezni 



- veszélykezelésben részt venni 
- kapcsolatot tartani és együttműködni más szervezetekkel 
- részt venni a készletképzésben és a készletgazdálkodásban 
- védelmi létesítményeket kezelni 
- megalakított szervezetek felkészítését irányítani 
- szakmailag továbbképezni magát 
- ellenőrzést végezni 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 52 861 03 Katasztrófavédelmi előadó szakképesítés 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10386-12 Katasztrófavédelmi feladatok 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga 
eredményes letétele. 

A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget 
tesz. 

A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése. 
 
A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10386-12 Katasztrófavédelmi feladatok írásbeli 
 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: 
Lakosság és anyagi javak védelme 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Veszélyhelyzettel kapcsolatos megelőzési feladat (veszélyelemzés, kockázatértékelés, 
hatásvizsgálat, térképi rögzítés, veszélyhelyzeti tervezés) végrehajtásának koordinálása, 
irányítása 
veszélyhelyzet kezelési feladatterv (riasztás, tájékoztatás, helyi-, távolsági védelem 
végrehajtása) értékelése, a feladat végrehajtásának irányítása 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 



A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: 
A katasztrófák elleni védekezés megszervezése 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A védelemigazgatás, a polgári védelem jogi alapjaival, irányításával, feladataival, az 
iparbiztonsági feladatok tervezésével, szervezésével kapcsolatos ismeretek felmérése 
feleletválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses kérdések alapján 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: 
Katasztrófák elleni védekezés munkahelyi, települési, területi és központi szinten. 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi főelőadó szakmai 
képzés témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő:15 perc, válaszadásidő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán 
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Informatikai eszközök (számítógép és perifériái) 

6.3. Szoftverek 

6.4. Térképészeti szakanyagok, rajz- és íróeszközök 

6.5. Szállítóeszközök 

6.6. Infokommunikációs eszközök 

6.7. Oktatástechnikai eszközök 

7. EGYEBEK 

7.1.  Validáció: - 
 
7.2.1. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, 

valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei: 
 

 A B C 

7.2.2. azonosító szám 
A szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

A szakképesítés ágazat/szakmairány 
szerint illetékes szakmai kamarai 
jogkört gyakorló szerv, szervezet 

7.2.3. 53 861 06 Katasztrófavédelmi főelőadó 
Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

 
 


