
  

  

 

 

Záróvizsga „A” tételsor 

Kockázat menedzsment elmélet és gyakorlat 

 

 

1. A kockázatfelmérés és –kezelés alapelveinek és folyamatainak ismertetése 

 

2. A kockázatok felmérésével és kezelésével kapcsolatos keretrendszer (PDCA) bemutatása 

 

3. A kockázatkezelési megoldások lehetőségeinek ismertetése 

 

4. A szervezet működési környezetének vizsgálati módszerének ismertetése 

 

5. Kockázatok felmérésével és kezelésével kapcsolatos politika kialakításának bemutatása 

 

6. Kockázat felmérés és –kezelés belső és külső kommunikációjának bemutatása 

 

7. Meteorológiai eredetű kockázatok kockázati tényezőinek azonosítása és kockázatcsökkentő 

intézkedések bemutatása 

 

8. Geológiai eredetű kockázatok kockázati tényezőinek azonosítása és kockázatcsökkentő 

intézkedések bemutatása 

 

9. Humán eredetű kockázatok kockázati tényezőinek azonosítása és kockázatcsökkentő 

intézkedések bemutatása 

 

10. Technikai eredetű kockázatok kockázati tényezőinek azonosítása és kockázatcsökkentő 

intézkedések bemutatása 

 

11. Kommunikációs eredetű kockázatok kockázati tényezőinek azonosítása és 

kockázatcsökkentő intézkedések bemutatása 

 

12. Tűzeset eredetű kockázatok kockázati tényezőinek azonosítása és kockázatcsökkentő 

intézkedések bemutatása 

 

13. Informatikai eredetű kockázatok kockázati tényezőinek azonosítása és kockázatcsökkentő 

intézkedések bemutatása 

 

14. Veszélyes anyagok és technológiák eredetű kockázatok kockázati tényezőinek azonosítása 

és kockázatcsökkentő intézkedések bemutatása 

 

15. Ágazati sajátosságú kockázatok kockázati tényezőinek azonosítása és kockázatcsökkentő 

intézkedések bemutatása 

 



  

  

 

 

Záróvizsga „B” tételsor 

Kockázat menedzsment elmélet és gyakorlat 

 

 

1. A katasztrófák elleni védekezés rendszere, a katasztrófavédelem rendeltetése, a 

jellemző feladatok csoportosítása és rövid ismertetése 

 

2. A katasztrófavédelmi feladatokban résztvevők köre, valamint a kijelölt létfontosságú 

rendszerelemek üzemfolytonos és biztonságos működésével kapcsolatosan feladatot 

ellátó szervezetek bemutatása 

 

3. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti felépítése és a szakterületek, egyes 

szervezeti szintek jellemző tevékenysége 

 

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatósági és szakhatósági hatásköreinek általános 

bemutatása 

 

5. A rendvédelmi és a honvédelmi szervek katasztrófavédelmi feladatai 

 

6. A polgári védelmi kötelezettség szabályozása, lényegi elemei 

 

7. A polgári védelmi kötelezettség és a létfontosságú rendszerelemek üzemeltetői 

feladatainak összefüggései és kapcsolódásai 

 

8. A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szerv vezetőjének polgári védelmi 

(védekezési) feladatai 

 

9. A veszélyelhárítási tervezés rendszerének bemutatása 

 

10. A veszélyelhárítási tervek és a létfontosságú rendszerelemek, kritikus infrastruktúrák 

kapcsolata 

 

11. A védelmi (és biztonsági) igazgatás rendszere és szervezete  

 

12. A különleges jogrend jellemzői 

 

13. A veszélyhelyzet, mint különleges jogrend általános szabályai 

 

14. A veszélyhelyzet időszakában bevezethető, a létfontosságú rendszerek működését 

érintő sajátos irányítási szabályok, rendkívüli intézkedések 

 

15. A létfontosságú rendszerelemekre, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek 

összehangolására vonatkozó szabályozás összefüggései 

 

 


