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 előadó feladatai interaktív
vizsga
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Digitalizált tesztlap kitöltése
számítógépen. A vizsga kérdéssora 50 feleletválasztós, kiegészítendő, sorrendbe állítandó, összepárosítandó kérdésből áll, melyek témakörei a 9.1. pontban megfogalmazott ismeretekre vonatkozó tanulási eredményeket fedik le.
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: Az értékelés százalékos
formában történik. Az értékelésnek nem kell tudáselemenként elkülönülnie, a feladatlap
egyben értékelhető. A feladatlapot és annak értékelésének útmutatóját a vizsgaszervező
intézmény készíti el, amely alapján a számítógép auto-matikusan 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: Tűzvédelmi előadó komplex tűzvédelmi
helyzetértékelés
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenység két részből áll:
1.

Vizsgadolgozat elkészítése

A vizsgázó a vizsgadolgozat keretében egy feltételezett, előre meghatározott adatok és
körülmények szerinti létesítmény tűzvédelmi szempontból történő komplex elemzését
végzi. A feladatot úgy kell összeállítani, hogy annak megoldásához az alábbiakból legalább három témakör szerepeljen:







tűzvédelmi kockázatmeghatározás,



építmények tűzállósági megfelelősége,



oltóanyag-szükséglet meghatározás,



beavatkozási és kiürítési feltételek ellenőrzése,



tűzszakasz méretek értékelése.

2. A vizsgadolgozathoz kapcsolódó kérdések szóbeli megválaszolása

A feladatlapon rögzítettekkel kapcsolatban a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel, melyek
során mindenképpen fel kell tenni a vizsgázó tűzvédelmi használati szabályokban, a beépített tűzvédelmi berendezések és azok kialakításában, működési elveiben és műszaki
jellemzőiben való jártasságára vonatkozó kérdéseket.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc,
amelyből a vizsgadolgozat megírása 75 perc, a szóbeli kikérdezés 15 perc
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A projektfeladat értékelésére értékelő lapot kell a vizsgaszervezőnek összeállítania,
melyen a vizsgadolgozat értékeléséhez a vizsgaszervező által készített javítási értékelési útmutató alapján megállapított eredményét, valamint a szóbeli kikérdezés eredményét kell feltüntetni.
A kapcsolódó szóbeli kikérdezés értékelése során a vizsgázó szakmai nyelvismeretét
és használatát, valamint az adott válaszok szakmai helytállóságát szükséges értékelni.
Az értékelés nyomán a vizsgadolgozat eredménye 50%-os súllyal, míg a szakmai kikérdezés eredménye 50%-os súllyal számítandó a projektfeladat eredményességének
megállapításához.
A részletes értékelőlap tartalmazza a szóbeli beszélgetés lehetséges kérdéseit és a válaszokra adható pontokat, illetve %-os értékeket is.
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 60 %-át elérte és ezen belül a vizsgadolgozata és a szakmai
beszélgetésen 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.

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 méretüknél és súlyuknál fogva 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:
Az írásbeli vizsgán segédeszköz nem használható.

A vizsgadolgozat megírása során saját számológép, jogszabály, Tűzvédelmi Műszaki
Irányelvek, szabványok használhatók, melyeket a vizsgázó magának biztosít nyomtatott
formában (kézzel írt megjegyzést, kiegészítést, egyéb információt ezek nem tartalmazhatnak).
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

