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TŰZOLTÓ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 51 861 01 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Tűzoltó 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Elágazások Nincsenek   
 
3.3 Ráépülés     
    Azonosítószám: 51 861 01 0001 54 01 
    Megnevezés: Tűzoltó technikus 
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5362 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés/Ráépülés megnevezése 
Szakképzési 

évfolyamok száma 
Óraszám 

Tűzoltó - 650 
Tűzoltó technikus - 1200 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Tűzoltó 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai előképzettség: - 
 
 Szakmai előképzettség: legalább egy tanévnek megfelelő képzési idejű, az 

Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés 
megléte 

 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
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2. Elmélet aránya: 20 % 
3. Gyakorlat aránya: 80 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - 
 Időtartama (évben vagy félévben): - 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 

 Egyéb bemeneti követelmények:– a jelentkező legyen a tűzoltóság tagja, vagy rendelkezzen 
a beiskolázó befogadó nyilatkozatával,– legalább a 18. életév betöltése 

  A képzésben részt vevők részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja 
 
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Tűzoltó technikus 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Szakmai előképzettség: 51 861 01 0000 00 00 Tűzoltó szakképesítés – vagy az 

ezzel egyenértékű, jogszabályban elismert alapfokú 
tűzoltó képesítés 

 
 Előírt gyakorlat: 2 év tűzoltói gyakorlat 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 60 % 
3. Gyakorlat aránya: 40 % 
 
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
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III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

 
A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 
5362 Tűzoltó 

 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 
A tűzoltó: 
Napirendi tevékenységet végez 
Riasztásban vesz részt 
Tüzet olt 
Műszaki mentést végez 
Tűzvizsgálathoz nyomokat biztosít 
A tűzoltó technikus: 
Képzést, gyakorlatot tart 
Riasztást rendel el 
Káresetnél mentés parancsnoki feladatot lát el 
Tűzoltás-vezetői feladatot lát el 
Készenléti szolgálat során parancsnoki és irányítói feladatot lát el 
Közreműködik tűzoltási és műszaki mentési terv készítése során 
Tüzet vizsgál 
Figyelembe veszi a tűzmegelőzési szabályokat 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

 -                                                              - 
 

IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0783-06 Tűzoltó feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Szolgálatot átad, átvesz 
Egyéni felszerelést ellenőriz 
Készenlétben áll 
Híradóügyeleti szolgálatot lát el 
Kapuügyeletesi szolgálatot lát el 
Napi továbbképzésen szakmai ismereteit bővíti 
Fizikai erőnlétet fejlesztő foglalkozáson vesz részt 
Gyakorlatokon vesz részt 
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Berendezéseket, felszereléseket ellenőriz, karbantart 
Készenléti járműveket málház 
Gépjárműveket szemléz 
Tűzjelzést felvesz, rögzít 
Riasztást végrehajt 
Vonul a kárhelyre 
Egyéni védőfelszereléseket használ 
Felkészül tűzoltási és mentési feladatra 
Értesíti a társszerveket, felsőbb szerveket (szükség szerint) 
Tűzoltó gépjárművet vezet 
Életjelenségeket vizsgál, életveszélyt felismer 
Megkezdi a halaszthatatlan elsősegély-nyújtási beavatkozásokat 
Megkezdi az újraélesztést (BLS-AED segítségével) 
Sérüléseket felismer, elsősegély szintjén ellát (vérzéscsillapítás, kötözés, rögzítés 
stb.) 
Sérültet kiment, mobilizál 
Égő anyagot beazonosít 
A tűz helyét beazonosítja 
Lehetséges veszélyforrásokat beazonosítja 
A közművek szerelvényeit felderíti, elzárásukban közreműködik 
Szakfelszereléseket szerel, használ, visszaszerel 
A tűz továbbterjedését megakadályozza 
Tűzoltás részfeladatait végzi 
Utómunkálatokat végez 
Készenléti állapotot visszaállít 
Közreműködik a tűzvizsgálatban, nyomokat biztosít 
Rádióforgalmazást folytat 
Felderítésben közreműködik 
Veszélyforrásokat beazonosít 
Kárelhárítási, műszaki mentési feladatot végez 
Életmentést végez 
Hírforgalmazást végez, 
Káreset jellegének megfelelően tűzoltó járművet, kisgépet, eszközt kezel 
Helyszínbiztosításban közreműködik 
Veszélyes anyagot ártalmatlanít, mentesít 
Anyagi javakat ment 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

D A tűzoltóság felépítése, szervezete, irányítása 
C Szolgálati jogok és kötelezettségek 
D A tűzoltó szolgálati viszonyának szabályozása 
C A tűzoltóság szolgálati rendje, tagozódása 
C A tűzoltó laktanya rendje 
B Az egyenruha viselésének szabályai, alaki szabályok 
B A parancsok, utasítások végrehajtásának rendje 
B A készenléti szolgálat váltásának rendje 
C Sérülések felismerése 
C Elsősegélynyújtás 
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B Eszköznélküli újraélesztés 
B Sérült kimentése és mobilizálása 
A Az egyes gépjárműveken málházott felszerelések elhelyezése 
A Szerelési, mentési gyakorlatok 
A Szakfelszerelések használata 
B Erőnléti állapot fejlesztése, fizikai felmérés elemeinek teljesítése 
B Pszichikai tűrőképesség fejlesztése 
D Tűzoltósport 
B Szívóoldali és nyomóoldali szakfelszerelések 
B Kézi szerelésű létrák 
B Egyéb szakfelszerelések és eszközök 
B Kézi tűzoltó készülékek működése és alkalmazása 
D Szivattyú- és motorismeret 
A A tűzoltóság kisgépeinek működése és alkalmazása 
D A gépjárműfecskendők ismerete 
E A speciális tűzoltó gépjárművek ismerete 
C Az alkalmazott híreszközök működése és alkalmazása 
C Hírközpontok feladatrendszere 
C Veszélyforrások felismerése és csoportosítása 
B Az alkalmazott eszközök biztonságtechnikai előírásai 
A Légzésvédő eszközök működése és használata 
A Védőruhák felépítése, használata 
A Egyéb védőeszközök alkalmazása 
D Az égés fajtái és a tűz jellemzése 
D A tűzoltásra, műszaki mentésre, valamint a katasztrófa-elhárításra vonatkozó 

szabályozás 
D A tűzoltás szervezete, feladatrendszere 
B Tűzoltási feladatok végrehajtása szabadban, zárt térben 
B Műszaki mentési ismeretek 
E Katasztrófa-elhárítási ismeretek 
D Tűzvédelem megelőzési feladatai 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
2 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Információforrások kezelése 
2 Tűzoltástaktikai jelképek értelmezése 
3 Mennyiségérzék 
4 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
4 Testi erő 
5 Tájékozódás 
4 Térérzékelés 
5 Szakfelszerelések megszerelése 
4 Tűzoltókészülékek kezelése 
4 Tűzoltó kisgépek kezelése 
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3 Az alkalmazott híreszközök kezelése 
 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Látás 
Hallás 
Egyensúlyérzékelés 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Tűrőképesség 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Felelősségtudat 
Kitartás 
Kockázatvállalás 
Pontosság 
Stressztűrő képesség 
Szervezőkészség 
Terhelhetőség 
Alkalmazkodó képesség 

 
Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 
Irányíthatóság 
Bajtársiasság 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Felfogóképesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Intenzív munkavégzés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0784-06 Tűzoltó technikusi feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Felkészül, önképzést folytat 
Foglalkozási vázlatot, illetve gyakorlati tervet készít 
Elméleti, illetve gyakorlati foglalkozást tart 
Értékeli a tapasztalatokat 
Tűzjelzést értékel 
Riasztási fokozatot határoz meg 
Szükség szerint kommunikál a társszervekkel 
Felügyeli, irányítja a műszaki mentést 
Irányítja a rábízott tűzoltók munkáját 
Megválasztja a veszélyes anyagok káresetei során alkalmazható eljárásokat 
Veszélyes anyagok adatbázisait kezeli 
Veszélyességi övezeteket meghatároz 
Szakértőkkel együttműködik 
Intézkedik a környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok betartása érdekében 
Meghatározza a felállítás helyét 
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Meghatározza a tűz megközelítésének módját 
Meghatározza a használandó oltóanyagot, szervezi annak ellátását 
Meghatározza a szükséges védőeszközöket 
Irányítja a felderítést és a beavatkozást 
Folyamatosan értékeli a rendelkezésre álló információkat 
Meghatározza a beavatkozás módját és taktikáját 
Tűzoltó gépeket kiválaszt és kezel 
Irányítja és ellenőrzi a tűzoltók napirend szerinti tevékenységét 
Irányítja és felügyeli a belső szolgálat tevékenységét (kapuügyelet, híradóügyelet) 
Szolgálatszervezési feladatot lát el 
Híradóügyeleti szolgálatot lát el, hírközpontot kezel 
Adatkommunikációt folytat és speciális szoftvereket kezel 
Irányítja és felügyeli az eszközök és berendezések karbantartását 
Adatot gyűjt 
Kommunikál az érintettekkel 
Helyszínt biztosít, helyszínrajzot készít 
Jelentésben rögzíti a helyszínre vonatkozó adatokat 
Dokumentál, és statisztikai adatokat rögzít 
Tűzoltási tervet készít 
Jegyzőkönyvet készít 
Információkat számítógépen feldolgoz 
Vélelmezi a tűz statisztikai keletkezési okát 
Eljárást kezdeményez (szükség esetén) 
Beavatkozás során tekintetbe veszi a tűzoltással összefüggő tűzmegelőzési 
szabályokat 
Beavatkozás során alkalmazza a tűzoltással kapcsolatos létesítési és használati 
szabályokat 
Közreműködik katasztrófa-elhárítási feladatokban 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C A tűzoltóság felépítése, szervezete, irányítása 
B Szolgálati jogok és kötelezettségek 
C A tűzoltóság szolgálati rendje, tagozódása 
B A parancsok, utasítások végrehajtásának rendje 
B A készenléti szolgálat váltásának rendje 
C Laikus betegellátás, sérültek szállítása 
B A beosztotti állomány irányítása, laktanyai és kárhelyi körülmények között 
D Képzés, továbbképzés módszerei 
B Gyakorlatok rendszere, megtartásuk rendje 
A Szerelési, mentési gyakorlatok 
A Szakfelszerelések megszerelése, használata 
C Erőnléti állapot fejlesztése, fizikai felmérés elemeinek teljesítése 
C Pszichikai tűrőképesség fejlesztése 
D Tűzoltósport 
B Tűzoltótechnikai alapismeretek 
B A speciális tűzoltó gépjárművek működése 
B Hírközpontok feladatrendszere 
A Alkalmazott rádióeszközök működése és kezelése 
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B Alkalmazott speciális szoftverek kezelése 
D Tűz észlelő, jelző és beavatkozó rendszerek feladata 
C A munkavédelem szabályozása 
B Veszélyforrások felismerése és csoportosítása 
B A tűz fogalomrendszere és fejlődésének sajátosságai 
C Az oltóanyag-ellátás 
C Tűzterjedési és oltóanyag számítások 
B A tűzoltásra, műszaki mentésre, valamint a katasztrófa-elhárításra vonatkozó 

szabályozás 
C A tűzoltás, mentés erő-eszköz számítása 
B Tűzoltás és műszaki mentés megszervezése 
B A tűzoltás szervezete, feladatrendszere 
A Tűzoltásvezetői tevékenység, alapirányítási módozattal 
A Tűzoltási feladatok szabadban, zárt térben 
A Műszaki mentési ismeretek 
D Katasztrófa-elhárítási ismeretek 
D Létesítés és használat tűzvédelmi szabályai 
D Tűzveszélyességi osztályba sorolás 
C Veszélyes anyagok és technológiák sajátosságai 
D Tűzkeletkezés statisztikai okai 
D A tűzvizsgálati eljárás szabályai, folyamata 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógéphasználat 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
1 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 
4 Információforrások kezelése 
4 Tűzoltástaktikai rajz olvasása, értelmezése 
3 Tűzoltástaktikai rajz készítése 
3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4 Tűzoltástaktikai jelképek értelmezése 
3 Számolási készség 
4 Mennyiségérzék 
5 Térérzékelés 
5 Szakfelszerelések alkalmazása 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 
Testi erő 
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Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítókészség 
Hatékony kérdezés készsége 
Kompromisszum-készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Helyzetfelismerés 
Rendszerekben való gondolkodás 

 
Az 51 861 01 0000 00 00 azonosító számú, Tűzoltó megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0783-06 Tűzoltó feladatok 
 

Az 51 861 01 0001 54 01 azonosító számú, Tűzoltó technikus megnevezésű ráépülés 
szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
0784-06 Tűzoltó technikusi feladatok 

 
V. 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Tűzoltó  
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
Kisgépkezelői vizsga megléte (a kisgépkezelői vizsgán a képzési programban meghatározott, 
legalább 3 gépcsaládból egy sikeres vizsga). 
A képzési programban meghatározott hiányzási keret megtartása. 
Tűzoltótechnikus 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
Technikakezelő alapvizsga megléte 
A képzési programban meghatározott hiányzási keret megtartása 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0783-06 Tűzoltó feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó szolgálati, tűzoltási és műszaki feladatainak 
alapjai, szabályozása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 120 perc 
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Szakfelszerelések megszerelése, alkalmazása rajkötelékben 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A védőeszközök kezelése, ellenőrzése, használata és karbantartása.  
A hírforgalmi eszközök kezelése és rádiókapcsolat megvalósítása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó tűzoltási, mentési és szolgálati feladatainak, 
valamint az alkalmazott technikai eszközök műszaki sajátosságainak ismertetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20% 
4. feladat 30% 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0784-06 Tűzoltó technikusi feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Feltételezett tűzoltási szituáció felszámolási feladatainak vezetése (a 
tűzvizsgálathoz kötelező adatgyűjtési tevékenység végrehajtásával) 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A tűzoltást segítő szaktevékenységek ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A készenléti szolgálat ellátásának műszaki, valamint a tűzoltás-műszaki mentés 
vezetésének tűzoltó technikusi feladatai 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 45% 
2. feladat 20% 
3. feladat 35% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 51 861 01 0000 00 00 azonosító számú, Tűzoltó megnevezésű szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 100 
 
Az 51 861 01 0001 54 01 azonosító számú, Tűzoltó technikus megnevezésű ráépüléshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

2. vizsgarész: 100 
 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

Tűzoltótechnikus 
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 

 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 
 

A kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti írásbeli vizsgafeladat 
egy példányát az értékelést végző szakértő a %-os értékelési javaslatával legkésőbb az 
utolsó vizsgafeladat (vizsgatevékenység) megkezdése előtt adja át a vizsgabizottság 
elnökének. 

 
 

VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 

T
ű

zo
lt

ó 

T
ű

zo
lt

ó 
te

ch
ni

ku
s 

Tűzoltógépjárművek X X 
Tűzoltó szakfelszerelések X X 
Híradóeszközök (rádiók) X X 
Műszaki gyakorló pálya X X 
Tűzoltási gyakorlópálya X X 
Védőeszközök (védőruhák légzésvédők) X X 
Tűzvizsgálati eszközök X X 
Tűzszimulációs eszközök, kabinet X X 
Műszaki mentés eszközei X X 
(Szak)tantermek, oktatástechnika X X 
Munkaokmányok, nyilvántartások  X X 
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A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 

T
ű

zo
lt

ó 

T
ű

zo
lt

ó 
te

ch
ni

ku
s 

Számítástechnikai eszközök, szoftverek   X 
Tűzoltósporteszközök, mászóház X X 
Vízből mentési eszközök, tanuszoda X X 
"Gyakorló" tűzoltó-parancsnokság X   
Külső gyakorlati helyszínek X X 
Szakmai jegyzetek, tankönyvek X X 

 

 

 
VII. 

 
EGYEBEK 

 
A vizsgabizottság egy tagját az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság delegálja. 
A vizsgaszervező intézmény kéri fel az illetékes szervezetet a vizsgabizottsági tag 

kijelölésére. 
 

 


