
 
KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 

IGAZGATÓ 
 
       

 

                Jóváhagyom:                

 

 

 

 

Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy 

     főigazgató 

 

 

 

KÉPZÉSI PROGRAM 

TENGERI VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÁSI (IMDG) ISMERETEK 

VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÁSI (VÁSZ) KATASZTRÓFAVÉDELMI 

ELLENŐRÖK RÉSZÉRE 

/BELSŐ SZAKMAI KÉPZÉS/ 

 
Egyetértek: 

 

 

 

 

Dr. Mógor Judit tű. dandártábornok 

hatósági főigazgató-helyettes 

 

 

 

 

 

 Egyetértek: Felterjesztem: 

 

 

 

 

 Vietórisz Ágnes tű. ezredes Dr. Papp Antal tű. ezredes 

 humán szolgálatvezető igazgató 

 

 
Készült:  2 példányban  

 ______________________________________________  _____________________________________________  
Cím: 1033 Budapest, Laktanya utca 33.  

Telefon: +36(1) 436-1500 
 E-mail: kok.titkarsag@katved.gov.hu 

Nyilvántartásba vételi szám: E-000199/2014, E/2020/000084, B/2020/001929 

 

 
 



Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Képzési program 
Nyilvántartási szám: B/2020/001929   Tengeri veszélyesáru-szállítási (IMDG) ismeretek 
                                                                      veszélyesáru-szállítási (VÁSZ) katasztrófavédelmi ellenőrök részére 

  

2 

1. Alapadatok 

A belső szakmai képzés: 

1.1. Megnevezése: 
Tengeri veszélyesáru-szállítási (IMDG) ismeretek veszélyesáru-

szállítási (VÁSZ) ellenőrök részére 

1.2. Képzési program azonosító száma: KOK 021/2021. 

1.3. A belső szakmai 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-szállítási katasztrófavédelmi 

ellenőr feladatköre kapcsán a multimodális szállítások során a tengeri szállítással érintett veszélyesáruk 

szakszerű ellenőrzésére. 

1.5. 

A képzés célja: 

A képzés célja, hogy a résztvevők részletesebb ismereteket szerezzenek a veszélyesáruk tengeri szállításának 

alapvető szabályairól, így a veszélyesáru-szállítással kapcsolatos hatósági ellenőrzések során hatékonyabban 

tudják ellenőrizni a multimodális szállítások során a tengeri szállítással is érintett veszélyesárukat, beleértve a 

szállításukhoz kapcsolódó alágazat-specifikus dokumentumokat is. 

1.6. 

A képzés célcsoportja: 

A képzés elsődleges célcsoportja azok a katasztrófavédelem hivatásos állományú szakemberek, akik 

munkakörébe tartozik a veszélyesáru-szállítás ellenőrzése. 

1.7. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

Ssz. 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és  

felelősség 

mértéke 

1. 

Előkészíti a 

veszélyesáru-szállítás 

ellenőrzéséhez 

szükséges 

eszközöket. 

Tisztában van a 

veszélyesáru 

fogalmával, a 

veszélyesáruk 

szállítása kapcsán a 

multimodális szállítás 

fogalmával. 

Kritikusan szemléli 

a veszélyesáruk 

szállításának 

lebonyolítását, szem 

előtt tartva a 

biztonsági 

követelmények 

megvalósulását. 

Feladatát irányítással 

látja el. 

2. 

Felismeri a tengeri 

veszélyesáru-

szállításban részt 

vevő áruk jelölését, 

szállítási 

sajátosságait. 

Felismeri a tengeri 

veszélyesáru-

szállításban részt 

vevő árukat. 

Kritikusan szemléli 

az IMDG kódex 

előírásainak 

maximális 

betartását. 

Feladatát irányítással 

vagy önállóan végzi. 

3. 

Felismeri a 

multimodális 

veszélyesárut szállító 

járműveket és 

értelmezni tudja a 

tengeri konténer 

jelöléseit. 

Tisztában van a 

jogszabályokban, 

belső szabályzókban 

foglalt előírásokkal a 

multimodális 

veszélyesáru-szállítás 

ellenőrzésére 

vonatkozóan. 

Feltárja a 

szabálytalanságokat 

és rögzíti azokat a 

szükséges 

eszközökkel. 

Feladatát irányítással 

vagy önállóan végre 

tudja hajtani. 
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4. 

Végrehajtja a disaster 

akciók során 

meghatározott 

feladatokat. 

Tisztában van a 

veszélyesáru-szállítás 

során a multimodális 

veszélysáru-szállítás 

teljes folyamatával, 

valamint a résztvevők 

körét is fel tudja 

térképezni. 

Részletesen 

tájékoztatja az 

ügyfeleket a 

jogaikról. 

Feladatát önállóan, 

vagy társszervekkel 

együttműködve hajtja 

végre. 

5. 

Kitölti a 

veszélyesáru-szállítás 

ellenőrzési jegyzéket, 

jegyzőkönyvet a 

jogszabályoknak és a 

belső szabályzóknak 

megfelelően. 

Ismeri a közúti és/vagy 

vasúti veszélyesáru-

szállítás ellenőrzési 

jegyzék kitöltésének 

szabályait. 

Feltárja a 

szabálytalanságot és  

írásban rögzíti. 

Feladatát önállóan 

végzi. 

6. 

Felismeri a 

társhatóságok 

jogkörébe tartozó 

szabálytalanságokat. 

Felismeri a társszervek 

és hatóságok 

hatáskörébe tartozó 

szabálytalanságokat, 

jogsértéseket. 

Jelenti, tájékoztatja 

 a társszervek és 

hatóságok 

képviselőit. 

Feladatát önállóan 

végzi. 

 

 

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

2.1. Iskolai végzettség: Középfokú iskolai végzettség 

2.2. Szakmai végzettség: 

Veszélyesáru-szállítási katasztrófavédelmi ellenőr képzés (ADR, RID 

vagy ADN ellenőr); vagy ADR ügyintéző végzettség vagy 

veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadói képesítés (ADR vagy 

RID vagy ADN szállítási ágazatra vonatkozóan) 

2.3. Szakmai gyakorlat: - 

2.4. Egészségügyi alkalmasság: - 

2.5. Előzetesen elvárt ismeretek: 

Veszélyesáru-szállítási katasztrófavédelmi ellenőr képzési ismeretek 

(ADR, RID vagy ADN ellenőr) vagy veszélyesáru-szállítási biztonsági 

tanácsadói ismeretek (ADR vagy RID vagy ADN szállítási ágazatra 

vonatkozóan). 

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) 
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4. Tananyagegységek 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése: 
Elmélet 

óraszáma 

Gyakorlat 

óraszáma 

Összes 

óraszáma 

4.1. 
Tengeri veszélyesáru-szállítási ismeretek 

veszélyesáru-szállítási katasztrófavédelmi 

ellenőrök részére 

18 8 26 

4.1. Tananyagegység  

4.1.1. Megnevezése: 
Tengeri veszélyesáru-szállítási ismeretek veszélyesáru-szállítási 

katasztrófavédelmi ellenőrök részére 

4.1.2. Célja: 

A képzésben résztvevők: 

 Megismerik a tengeri veszélyesáru-szállítás jogszabályi alapjait, és az 

egyéb szállítási láncokkal való illeszkedését. 

 Megismerik az IMDG kódex felépítését, tartalmát. 

 Átismétlik az ADR ismereteket a multimodális szállítás kapcsán 

(jelölések, dokumentumok). 

 Megismerik Magyarország veszélyesáru-szállítással kapcsolatos 

veszélyeztetettségét, kiemelten a tengeri szállítási láncban részt vevő 

veszélyesáruk főbb tranzitútvonalaira. 

 Megismerik a tengeri veszélyesárukkal kapcsolatos (multimodális 

szállításban részt vevő áruk) veszélyesáru-szállítás hatósági 

ellenőrzéseinek tapasztalatait, esetleírásokat. 

 Megoldják a teszteket, esettanulmányokat, komplex feladatokat. 

 Ismereteket szereznek a tengeri veszélyesáru-szállításra alkalmas 

konténerekről gyakorlati foglalkozás keretében. 

4.1.3. 

Megvalósítása során 

alkalmazott 

munkaformák: 

 Egyéni munka 

 Csoportos munka 

4.1.4. 

Megvalósítása során 

alkalmazott képzési 

módszerek: 

Előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, vita, szemléltetés, 

munkáltatás, gyakoroltatás, rendszerezés, összefoglalás, ellenőrzés, 

értékelés, konzultáció, csoportmunka, esettanulmány, szerepjáték, gyakorlat, 

projektmódszer, 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: 
Tengeri veszélyesáru-szállítással kapcsolatos alapismeretek 

14 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- Jogszabályi alapok, a tengeri veszélyesáru-szállítás egyéb szállítási 

láncokkal való illeszkedése 

- Az IMDG kódex felépítése, bemutatása 

- Fogalmak, általános rendelkezések, meghatározások 

- Veszélyesáru-osztályozás 

- Csomagolási előírások 

- A tengeri veszélyesáru-szállítás jelölésrendszere 

- Korlátozott és engedményes mennyiségű veszélyesáruk 

- Tengeri konténerek műszaki előírásai 

- Szállítmányozási előírások (rakodási, kezelési, rögzítési előírások, együvé 

rakási, elkülönítési előírások) 

- Szállítási műveletek  

- Veszélyhelyzeti információk, egyéb speciális fogalmak, követelmények 
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4.1.7.2. 

A témakör 

megnevezése, óraszáma: 

Gyakorlati ismeretek a tengeri szállításra előkészített veszélyesáruk 

ellenőrzése kapcsán  

12 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- A hatósági ellenőrzés sajátosságai a tengeri szállításra előkészített 

veszélyesáruk esetében, dokumentáció (IMO okmányolás) 

- A tengeri veszélyesáru-szállításban használatos konténerek és rakodásuk 

gyakorlati szemléltetése 

- Tesztek, esettanulmányok, komplex feladatok megoldása 

-  Konzultáció 

- A veszélyesáru-szállítás ellenőrzés sajátosságai, gyakorlati tapasztalatai a 

tengeri szállításra előkészített veszélyesáruk kapcsán                                                   

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 szakmai 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 szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

A hiányzási óraszám nem lépi át a 3.2. pontban meghatározott keretet. 

6.3.2. 

Belső szakmai 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 jogszabályok (ADR, RID) és egyéb anyagok (pl. IMDG ismeretek VÁSZ ellenőrök 

részére) 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. 

 

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. 

 



Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Képzési program 
Nyilvántartási szám: B/2020/001929   Tengeri veszélyesáru-szállítási (IMDG) ismeretek 
                                                                      veszélyesáru-szállítási (VÁSZ) katasztrófavédelmi ellenőrök részére 

  

6 

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 6.3.2. pontban megfogalmazott belső vizsga megfelelt szintű 

teljesítése. 

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

8.1. Személyi feltételek: 

A képzést felsőszintű (felsőfokú) állami és szakmai szakirányú képesítéssel, 

valamint veszélyesáru-szállítással kapcsolatos ismeretekkel (ADR, RID) 

rendelkező személy oktathatja. 

8.2. 
Személyi feltételek 

biztosításának módja: 

Az oktató a felnőttképzést folytató intézmény saját munkavállalója, vagy az oktatót 

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, hallgatói 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 létszámnak megfelelő darabszámú, hatályos RID-ADR, ADN kézikönyv I-II 

kötet, IMDG Code kézikönyv és segédlet; 

 A veszélyesáru-szállítás feladatainak végrehajtásával és ellenőrzésével 

kapcsolatos mintadokumentumok, módszertani útmutatók; 

 Amennyiben a gyakorlati szituációs feladatokat helyben végzik, a gyakorlatok 

kialakításához szükséges segédanyagok (konténer, csomagolóeszközök, 

rögzítőeszközök). 

8.4. 
Tárgyi feltételek 

biztosításának módja: 

Az oktatóterem és hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak meglétét a felnőttképző 

tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony alapján biztosítja;  

A katasztrófavédelmi szerveknél rendszeresített, speciális eszközök meglétét a 

felnőttképző tulajdonjog alapján biztosítja. 
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