
Június 28-án tett vizsgát az a huszonhat katasztrófavédelmi szakember, akik 2016. május 30-

án kezdték meg a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével kapcsolatos képzést. A 

képzés lebonyolításáért a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Polgári Védelmi és 

Iparbiztonsági Szakcsoportja volt a felelős. Az írásbeli és szóbeli vizsgának a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adott otthont.  

A veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőrök megfelelő szakmai 

ismereteinek megszerzésére 2016 júniusában a második új, gyakorlatorientált képzés került 

lezárásra. 

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok által delegált szakemberek 2016. május 30-án 

kezdték meg a veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőr felkészítést. A képzés 

részeként az első héten a KOK iparbiztonsági szakemberei tartottak előadásokat a hatályos 

jogszabályi előírások értelmezéséről és alkalmazásáról, a második héten pedig külső előadók 

bevonásával, az eddig megszerzett ellenőrzési tapasztalatokat figyelembe véve 

gyakorlatorientált előadásokon vettek részt a szakemberek. 

A képzés záró napján június 10-én a résztvevők az eddigi tanulmányaikat felhasználva a BM 

OKF GEK Központi Raktárának területén (Budapest, Ferihegyi út) egy szituációs gyakorlaton 

bővíthették a tanfolyamon megszerzett elméleti tudásukat. A KOK előadói által kidolgozott 

gyakorlati feladatok a BM OKF GEK szakemberei és a biztosított eszközök segítségével 

kerültek lebonyolításra. A résztvevők három csoportra osztva, meghatározott időtartam alatt 

teljes értékű katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzést hajtottak végre. A hallgatók ezután 

ismertették kollégáikkal az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat. A feltárt hiányosságokkal 

kapcsolatban a helyes szállítási megoldásokat is ki kellett dolgozni. A végrehajtott feladatokat 

a végrehajtó és a gyakorlatvezető kollégák közösen értékelték. 

A vizsga 2016. június 28-án került lebonyolításra a BM OKF épületében. A vizsgabizottság 

elnöke Kozma Sándor tű. ezredes a BM OKF Veszélyes Szállítmányok Főosztály 

főosztályvezetője, továbbá a bizottság tagja volt Kurtán Attila tű. százados, Antal Ferenc tű. 

alezredes és Korbély Barbara tű. százados a KOK Polgári Védelmi és Iparbiztonsági 

Szakcsoportjától, valamint Tóthné Orbán Judit tű. százados, az intézet tanulmányi osztályáról. 

A vizsga két részből állt. Az első részben a hallgatók írásban adtak számot elméleti 

tudásukról. Ennek keretében egy harminc kérdésből álló tesztet töltöttek ki, valamint 

feldolgoztak három esettanulmányt a hatósági ellenőrzés szemszögéből. Minderre 120 perc 



állt a rendelkezésükre. A feladatok nehézségét jelzi, hogy - annak ellenére, hogy a vizsgán 

lehet használni az ADR szabályzatot - a vizsgázók többsége maximálisan kihasználta a 

biztosított időkeretet. A vizsga második részében, az előre meghatározott szóbeli tételek közül 

húztak a hallgatók, majd ezt követően 15 percük volt a felkészülésre és ugyanennyi idejük a 

válaszadásra. 

A vizsgán minden résztvevő teljesítette az elvárt szintet és átvehették a vizsgabizottság 

elnökétől a tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló bizonyítványt. 

A vizsgabizottság véleménye, valamint a kurzus alatt szerzett tapasztaltak alapján 

megállapítható, hogy a hatodik veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri 

tanfolyam sikeres volt, a képzés olyan reális alternatívája a korábban megszűnt OKJ-s 

felkészítésnek, amely biztosítja az ellenőrzést végrehajtó állomány számára azt a megbízható 

és alapos tudást, amely segítségével feladataikat szakszerűen és jogszerűen képesek 

végrehajtani. 

A tanfolyam a szakmai képzés mellett a tapasztalatcseréről és a csapatépítésről is szólt. 

2015-ben és 2016 első félévében eddig összesen 147 fő a katasztrófavédelem, 2 fő a Magyar 

Honvédség állományából került kiképzésre a veszélyes áru közúti szállítási 

katasztrófavédelmi ellenőri tanfolyam keretén belül. 

A veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőrök képzése 2016 második felében 

tovább folytatódik. 

 


