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Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Képzési program
Nyilvántartási szám: B/2020/001929 Veszélyesáru belvízi szállítási (ADN) katasztrófavédelmi ellenőr

1. Alapadatok

A belső képzés:

1.1. Megnevezése: Veszélyesáru belvízi szállítási (ADN) katasztrófavédelmi ellenőr  

1.2. Képzési program azonosító száma: KOK 004/2021.

1.3. A belső képzéssel nem szerezhető meg szakképesítés:

1.4.

A képzési program alapján szervezhető belső képzéssel megszerezhető képesség, és az azzal végezhető 
tevékenység kapcsolata, összefüggése:
A  képzéssel  megszerezhető  képesség  alkalmassá  teszi  a  résztvevőt  a  veszélyesáru  belvízi  szállítási
katasztrófavédelmi ellenőr feladatkör önálló és szakszerű ellátására.

1.5.

A képzés célja:

A  képzés  célja,  hogy  a  résztvevők  szerezzék  meg  az  ismereteket  a  veszélyesáruk  belvízi  szállításának
szabályairól, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtásáról.

1.6.

A képzés célcsoportja:
A  képzés  elsődleges  célcsoportja  azok  a  hivatásos  állományban  lévő  szakemberek,  akik  az  ADN  hajó
személyzete és hatósági szakterületen dolgoznak, valamint munkakörükbe tartozik a belvízi veszélyesáru-
szállítás ellenőrzése.

1.7.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Ssz.
Készségek,
képességek

Ismeretek
Elvárt

viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és 
felelősség
mértéke

1.

Előkészíti a belvízi
veszélyesáru-szállítás

ellenőrzéséhez
szükséges

eszközöket.

Tisztában van a
veszélyesáru
fogalmával, a

veszélyesáruk belvízi
szállításának
szabályaival.

Kritikusan szemléli
a veszélyesáruk

belvízi szállításának
lebonyolítását, szem

előtt tartva a
biztonsági

követelmények
megvalósulását.

Feladatát irányítással
látja el.

2.

Felismeri a
veszélyesárut szállító

hajókat, a
hajótípusokat és a
szállítási módokat.

Tisztában van a
katasztrófavédelem
hatósági előírásaival

az ellenőrzésre
vonatkozóan.

Feltárja a
szabálytalanságokat
és rögzíti azokat a

szükséges
eszközökkel.

Feladatát irányítással
vagy önállóan végre

tudja hajtani.

3.

Végrehajtja a disaster
akciók során

meghatározott
feladatokat.

Tisztában van
szállítás teljes
folyamatával,

valamint a résztvevők
körét is fel tudja

térképezni.

Részletesen
tájékoztatja az
ügyfeleket a

jogaikról.

Feladatát önállóan,
vagy társszervekkel

együttműködve hajtja
végre.

4.

Kitölti az ellenőrzési
jegyzőkönyvet a

jogszabályoknak és a
belső szabályzóknak

megfelelően.

Ismeri az ellenőrzési
jegyzőkönyv

kitöltésének szabályait.

Feltárja a
szabálytalanságot és

írásban rögzíti.

Feladatát önállóan
végzi.

5.

Felismeri a
társhatóságok

jogkörébe tartozó
szabálytalanságokat.

Felismari a társszervek
és hatóságok

hatáskörébe tartozó
szabálytalanságokat,

jogsértéseket.

Jelenti, tájékoztatja a
társszervek és

hatóságok
képviselőit.

Feladatát önállóan
végzi.
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2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1. Iskolai végzettség: Középfokú iskolai végzettség (érettségi)

2.2. Szakmai végzettség:
Veszélyesáru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri, vagy ADR 
ügyintézői OKJ-s végzettség

2.3. Szakmai gyakorlat: -

2.4.
Egészségügyi 
alkalmasság:

Nem szükséges.

2.5.
Előzetesen elvárt 
ismeretek:

-

2.6. Egyéb feltételek: Hivatásos szolgálati jogviszony

3. Tervezett képzési idő

3.1. A képzés óraszáma: 26 óra

3.2.
Megengedett hiányzás 
mértéke:

Az összes óraszám maximum 10 %-a (maximum 3 óra)

4. Tananyagegységek

A képzés tananyagegységeinek megnevezése:
Elmélet

óraszáma
Gyakorlat
óraszáma

Összes óraszáma

4.1.
Veszélyesáru belvízi szállítási 
katasztrófavédelmi ellenőri 
ismeretek

18 8 26

4.1. Tananyagegység 

4.1.1. Megnevezése: A veszélyesáru belvízi szállítási katasztrófavédelmi ellenőri ismeretek

4.1.2. Célja:

A képzésben résztvevők:
 Megismerik  a  belvízi  veszélyesáru-szállítás  hazai  és  nemzetközi  jogi

szabályozását.
 Megismerik Magyarország belvízi veszélyesáru-szállítással kapcsolatos 

veszélyeztetettségét, a szállításban érintett kikötők elhelyezkedését.
 Elsajátítják  az  ellenőrzésekhez  kapcsolódó katasztrófavédelmi  hatóság

feladatokat.

4.1.3.
Megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák:

 egyéni munka
 csoportos munka

4.1.4.
Megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek:

előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, szemléltetés, gyakoroltatás, 
rendszerezés, összefoglalás, ellenőrzés, értékelés, csoportmunka, 
teszt/feladatlap kitöltés és feldolgozás 

4.1.5. Óraszáma: 26

4.1.6. Beszámítható óraszáma: 0

4.1.7. A tananyagegység tartalma – témakör megnevezése, óraszáma és a témakör tartalmi elemei:
4.1.7.1. A témakör megnevezése,

óraszáma:
Belvízi veszélyesáru-szállítási alapismeretek

9 óra
A témakör tartalmi 
elemei:

- Magyarországon  található  veszélyes  üzemek,  logisztikai  központok  és
kikötők elhelyezkedése.

- A belvizeken történő veszélyesáru-szállítással és annak ellenőrzésével 
foglalkozó jogszabályok ismertetése.

- Az ADN felépítésének ismertetése.
- Az 1.1.3 szakasz szerinti mentességek ismertetése.
- A  szállításban  résztvevők  és  kötelezettségeik,  valamint  a  képzésre

vonatkozó követelmények.
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- A 3.2 fejezet A és C táblázat bemutatása.
- Csomagoló eszközök jelölése, tekintettel az IMDG jelölésekre is.
- Veszélyes árut szállító hajók jelölése, figyelembe véve a CEVNI 3.14-et

is.
- A CEVNI bemutatása.
- Szárazáru szállító hajók jellemzői, építésük szabályai.
- Tartályhajók jellemzői, építésük szabályai.
- Az ADN fuvarokmány tartalma.
- ADN írásbeli utasítás bemutatása.

4.1.7.2.

A témakör megnevezése,
óraszáma:

Belvízi veszélyesáru-szállítással kapcsolatos speciális és hatósági 
ismeretek

4 óra
A témakör tartalmi 
elemei:

- Az Ellenőrzési Kézikönyv és az Ellenőrzési Jegyzőkönyv ismertetése.
- Az ellenőrzés végrehajtásának szabályai, sajátosságai.

4.1.7.3.

A témakör megnevezése,
óraszáma:

Belvízi veszélyesáru-szállítási katasztrófavédelmi ellenőri ismeretek és 
alkalmazásuk a gyakorlatban 

13 óra

A témakör tartalmi 
elemei:

- Az  ADN  8.  részben  leírt  dokumentumok  ismertetése.  (műszerek
használati  utasításai,  mérési  naplók,  lékesedési  terv,  hajóskönyv,
hajónapló stb.).

- Egy  szárazáru  szállító  vagy  tartályhajó,  annak  okmányrendszerének
bemutatása, a hajó bejárása és ellenőrzése a tanultak alapján.

- Szituációs  feladatok  megoldása  kiscsoportos  tantermi  gyakorlat
keretében.

- Közelmúltban  történt  szabálytalanságok  és  azt  követő  közigazgatási
eljárások bemutatása.

5. Csoportlétszám

5.1. Maximális csoportlétszám: 20 fő

6. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

6.1.
Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés:

A képzésben résztvevő kérésére a képző intézmény az előzetes tudásmérés lehetőségét biztosítja. 

6.2.
Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés:

Nincs.

6.3.
Belső vizsga (záró, szummatív értékelés):
A tanfolyam elvégzését  követően a képzésben  résztvevő a belső szakmai  vizsgán – külön jelentkezés
nélkül – automatikusan részt vesz.

6.3.1.
Belső vizsgára bocsátás feltételei:
A hiányzási óraszám nem lépi át a 3.2. pontban meghatározott keretet.

6.3.2.

Belső vizsga tartalmi elemei:

A  tananyagegység  témaköreinek  írásbeli  értékelése:  Az  írásbeli  vizsga  a  tananyagegységhez  tartozó
témakörökből  összeállított  feladatokat  tartalmaz  (feleletválasztós,  kiegészítendő,  sorrendbe  állítandó,
összepárosítandó  kérdések),  valamint  egy  esettanulmányt  kell  kidolgozni.  Az  írásbeli  feladatlap
megoldására összesen 120 perc áll rendelkezésre. 

Az  írásbeli  vizsga  a  tananyagegységen  belüli  tanulási  eredmények  mérése  érdekében  a  képzés  során
biztosított a hatályos jogszabály (ADN szabályzat) használatával kerül lebonyolításra.

Megszerezhető minősítések és a megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: 
A minősítés megfelelt, ha az elért szint legalább 60 %, ez alatt a minősítés nem megfelelt.

Nem megfelelt minősítés esetén a vonatkozó számonkérés megismételhető.
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6.3.3.
Vizsgabizottság összetétele, kijelölése:
A vizsgabizottság vezetője a BM OKF állományából a szakterületi vezető által kijelölt személy.
A vizsgabizottság tagjai a KOK szakterületi tanárai.

7. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

7.1.

A képzés 
elvégzéséről szóló 
igazolás 
megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY

7.2.

A képzés 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltétele(i):

 A képzés közbeni (fejlesztő) értékelés megfelelt szintű elérése.
 A 6.3.2. pontban megfogalmazott belső vizsga megfelelt szintű elvégzése.
 A hiányzási óraszám nem lépi át a 3.2. pontban meghatározott keretet. 

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1. Személyi feltételek:

Az  elméleti  és  gyakorlati  képzést  felsőszintű  (felsőfokú)  állami  és  szakmai
szakirányú képesítéssel rendelkező személy oktathatja, valamint a veszélyesáruk
szállításával  kapcsolatos  szakterületen  és/vagy  az  ezzel  kapcsolatos  hatósági
munkakörben legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az ellenőrzési
szakterületi előadások megtartását legalább ADN ügyintézői, vagy veszélyesáru
belvízi szállítási biztonsági tanácsadó végzettségű személy végezheti.

8.2.
Személyi feltételek 
biztosításának módja:

Az  oktató  a  felnőttképzést  folytató  intézmény  saját  munkavállalója,  vagy  az
oktatót  a  képző  intézmény  foglalkoztatja  munkaszerződéssel,  megbízási
szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel.

8.3. Tárgyi feltételek:

A  résztvevők  létszámának  megfelelő  oktatóterem  és  a  hozzá  kapcsolódó
berendezési  tárgyak:  okostábla,  flipchart  tábla  vagy  kivetítő,  tanulói  és  tanári
létszámnak megfelelő asztal és szék.
A megfogalmazott tanulási eredmények elérése, valamint a képzésben résztvevők
szakmai  cselekvőképességének kialakítása érdekében a szakmai  képzést  végző
intézménynek a képzés teljes időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell az
alábbi saját tulajdonú, a katasztrófavédelmi szerveknél rendszeresített,  speciális
eszközökkel:
 (szak)tantermek, oktatási kabinetek, oktatástechnikai eszközök;
 a veszélyesáru belvízi szállítási feladatainak végrehajtásával és ellenőrzésével

kapcsolatos minta dokumentumok, módszertani útmutatók;
 Hatályos ADN I-II kötet minden résztvevőnek.
 A  gyakorlati  ellenőrzések  szimulációjához  szükséges  együttműködési

feltételek és eszközök megteremtése.

8.4.
Tárgyi feltételek 
biztosításának módja:

Az oktatóterem és hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak meglétét felnőttképző
intézmény tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony alapján biztosítja; a
katasztrófavédelmi  szerveknél  rendszeresített,  speciális  eszközök  meglétét  a
felnőttképző intézmény tulajdonjog alapján biztosítja.
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