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TŰZVÉDELMI ELŐADÓ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 07 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Elágazások Nincsenek   
 
3.3 Ráépülés     
    Azonosítószám: 52 861 07 0001 54 01 
    Megnevezés: Tűzvédelmi főelőadó 
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 3521 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés/Ráépülés megnevezése 
Szakképzési 

évfolyamok száma 
Óraszám 

Tűzvédelmi előadó - 350 
Tűzvédelmi főelőadó - 250 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Tűzvédelmi előadó 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 70 % 
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3. Gyakorlat aránya: 30 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - 
 Időtartama (évben vagy félévben): - 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
 
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Tűzvédelmi főelőadó 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Szakmai előképzettség: 52 861 07 0000 00 00 Tűzvédelmi előadó 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 70 % 
3. Gyakorlat aránya: 30 % 
 
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
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III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

 
A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 
3521 Tűzrendész 

 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 
Információkat gyűjt 
Elemzi a létesítmény tűzvédelmi helyzetét 
Elkészíti a tűzvédelmi szabályozást 
Tűzvédelmi oktatási tevékenységet végez 
Szervezi a tűzvédelmi szervezet munkáját 
Ellenőrzési tevékenységet végez 
Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, és kezeli a kapcsolódó dokumentumokat 
Kapcsolatot tart külső szervezetekkel 
Kapcsolatot tart a szervezeten belül 
Elemzi a létesítmény tűzvédelmi helyzetét 
Közreműködik a fejlesztések tűzvédelmének biztosításában 
Irányítja az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét 
Közreműködik a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében 
Szervezi a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét 
 

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: 
0785-06 Tűzvédelmi előadó feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Vizsgálja a helyiségek, szabad terek rendeltetését 
Vizsgálja az alkalmazott technológiákat 
Vizsgálja a felhasznált, tárolt anyagok tűzvédelmi jellemzőit 
Veszélyes anyag adatbázisokat kezel 
Vizsgálja a szervezet felépítését, működését 
Vizsgálja az ott tartózkodók számát, összetételét (kor, nem, mozgásképesség, 
tűzvédelmi ismeretszint stb.) 
Vizsgálja a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszereléseket, oltóanyagokat 
Vizsgálja a létesítményre vonatkozó általános és eseti követelményeket 
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Felméri a helyiségek, szabad terek méreteit 
Felméri a kiürítés lehetőségeit 
Vizsgálja az épületszerkezetek biztonságát és a tűzszakaszolást 
Vizsgálja a létesítmény tűzoltási megközelítési és felvonulási lehetőségeit 
Vizsgálja a létesítmény közműrendszerét (elzárhatóság, szakaszolás stb.) 
Vizsgálja a létesítmény használatbavételi, telepengedély és működési engedély 
dokumentációit 
Elkészíti a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását 
Meghatározza a tűzoltó készülékek fajtáját, számát, helyét 
Meghatározza az építmények és a szabad terek tűzszakaszolását 
Elvégzi a tűzterhelés meghatározását 
Meghatározza az oltóvízszükségletet és annak biztosítását 
Meghatározza a főbb veszélyforrásokat 
Meghatározza a kiürítés feltételeit 
Értékeli az aktív és a passzív tűzvédelem elemeit 
A tűzesetek tapasztalatait hasznosítja 
Meghatározza a tűzeset során a beavatkozási, mentési és védekezési módokat, 
eszközöket 
Elkészíti a tűzvédelmi szabályzatot 
Meghatározza a használati szabályokat 
Naprakészen tartja a tűzvédelmi szabályzókat 
Elkészíti a tűzriadó tervet 
Közreműködik a létesítményi tűzoltóság működésének szabályozásában 
Továbbképzi magát 
Tűzvédelmi oktatási anyagokat készít 
Oktatja a belépő dolgozókat 
Elkészíti a továbbképzési ütemtervet 
Szervezi és végzi a munkavállalók tűzvédelmi továbbképzését 
Végzi a rendkívüli tűzvédelmi oktatásokat 
Közreműködik a tűzvédelmi szakvizsga szervezésében 
Közreműködik a létesítményi tűzoltók továbbképzésében 
Szervezi a tűzvédelmi szervezet tagjainak felkészítését 
Tűzvédelmi propagandatevékenységet végez 
Megszervezi a tűzriadó terv gyakoroltatását 
Javaslatot tesz a tűzvédelmi szervezet felépítésére, működésére 
Előkészíti a tűzvédelmi szervezet munkatervét 
Részt vesz a tűzvédelmi szervezet munkájában 
Segíti a telephelyek tűzvédelmi szervezetének munkáját 
Összehangolja a tűzvédelmi előírások és a betartásuk lehetőségeit 
Koordinálja a létesítményi tűzoltóság tűzmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységét 
Szervezi és felügyeli a tűzvédelmi belső ellenőrzés működését 
Ellenőrzi a tűzvédelmi követelmények érvényesülését 
Intézkedik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén 
Szervezi a tűzvédelmi felszerelések, berendezések üzemképességének ellenőrzését 
Ellenőrzi a munkaköri leírások tűzvédelmi vonatkozásait 
Ellenőrzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket 
Felkészíti a létesítményt és a munkaszervezetet a hatósági tűzvédelmi ellenőrzésre 
Kezdeményezi a feltárt hiányosságok megszüntetését 
Figyelemmel kíséri a beruházások és fejlesztések tűzvédelmi vonatkozásait 
Tűzvédelmi cél – és utóellenőrzéseket tart 
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Vezeti az oktatási, továbbképzési nyilvántartásokat 
Vezeti a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek nyilvántartását 
Dokumentálja a tűzriadó gyakorlatokat 
Vezeti a időszakos vizsgálatok, karbantartások ütemezését, nyilvántartását 
Vezeti a tűzoltó készülékek nyilvántartását 
Vezeti a tűzoltó vízforrások nyilvántartását 
Elkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos levéltervezeteket (külső-belső) 
Elkészíti az előírt statisztikákat, jelentéseket 
Előkészíti a szolgáltatói szerződéseket 
Tűzvédelmi adatbázisokat készít és kezel 
Tervezi a tűzvédelem pénzügyi szükségletét 
Nyilvántartja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket 
Munkakapcsolatot tart a hivatásos önkormányzati, önkéntes – és létesítményi 
tűzoltósággal 
Kezdeményezi és végzi a bejelentési kötelezettségek teljesülését 
Munkakapcsolatot tart a tűzvédelmi szolgáltatókkal 
Munkakapcsolatot tart a katasztrófavédelmi szervekkel 
Kapcsolatot tart szakértőkkel 
Kapcsolatot tart a társadalmi szervezetekkel (érdekképviselet) 
Kapcsolatot tart a szomszédos létesítmények tűzvédelmi szakembereivel, 
létesítményi tűzoltóságaival 
Együttműködik más biztonságtechnikai szervezetekkel (munka-, vagyon-, 
környezetvédelem) 
Együttműködik a műszaki szakterülettel 
Együttműködik létesítményi tűzoltó-parancsnokkal 
Együttműködik valamennyi szakterület vezetőjével 

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

E Alapismeretek az államról és a jogról 
E Közigazgatás 
E Büntetőjog és szabálysértési jog 
E Polgári jog 
B A tűz elleni védekezés szabályozása 
C A tűzvédelmi kötelezettségek és kötelezettek 
C A tűz elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszere 
D A tűzoltóságok feladatai 
D A tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörök 
D A tűzvizsgálat lefolytatása 
D A tűzvédelemben alkalmazott szankciók 
E A tűzvédelmi szakértői tevékenység 
B A gazdálkodó szerv tűzvédelmi kötelezettségei 
C A gazdálkodó szerv tűzvédelmi szervezete 
B A tűzvédelmi viszonyok szabályozása 
D A tűzoltást, mentést segítő tervek 
C A tűzvédelmi iratok és kezelésük 
C A biztonsági felülvizsgálatok 
C A tűzvédelmi ellenőrzés szabályai és módszerei 
C A munkavállalók tűzvédelmi oktatása és továbbképzése 
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C A tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítése és képzése 
D A tűzvédelmi szakvizsga rendszere 
D A tűzvédelmi tájékoztatás és propaganda 
C A tűzvédelmi oktatás és képzés módszertana 
C Veszélyes anyagok tulajdonságai 
C Veszélyes anyagok jelölései és adatbázisai 
C A tűzvédelem szakmai fogalomrendszere 
C A tűzvédelmi kockázat megítélése 
C Az építési termékek, épületszerkezetek, építmények tűzvédelmi jellemzői és 

módosításuk 
C Tűzvédelmi megfelelőség vizsgálata 
E A tervezés, kivitelezés tűzvédelmi feladatai, vonatkozásai 
E A tűzvédelem által igényelt dokumentációk készítése, tervdokumentáció 

ellenőrzése 
D Az elhelyezés tűzvédelmi szabályai 
D Az építés tűzvédelmi követelményei 
D Az épületgépészet létesítési használati és üzemeltetési követelményei 
C A tűzvédelmi berendezések létesítése, használata és üzemeltetése 
C Az építmények használatbavételének feltételei 
B A használat általános tűzvédelmi szabályai 
C A raktározás, tárolás tűzvédelme 
C A szállítás tűzvédelme 
D A tömeg(ek) tartózkodására szolgáló építmények tűzvédelme 
D A mozgásában, cselekvőképességben korlátozottak, gátoltak elhelyezésére szolgáló 

épületek tűzvédelme 
D A középmagas, magas építmények tűzvédelme 
E Veszélyes ipari, raktárüzemek és szállítmányok tűzvédelme 
D Az égés 
D A tűz terjedésének lehetőségei 
C Az égés megszüntetésének módjai 
C Oltóanyagok ismerete és alkalmazása 
E A tűzoltás, mentés szervezete 
E A tűzoltás megszervezése és irányítása 
E A tűzoltó szakfelszerelések 
C A tűzoltó készülékek alkalmazása 
C Munkabiztonsági követelmények 
C Védőeszközök 
D Beépített tűzjelző berendezések felépítése és működése 
D Beépített tűzoltó berendezések felépítése és működése 
E Folyadékszállító berendezések jellemzése 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógéphasználat 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
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3 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Információforrások kezelése 
1 Tűzoltástaktikai rajz olvasása, értelmezése 
2 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 
2 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
1 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
1 Tűzoltástaktikai jelképek értelmezése 
4 Számolási készség 
3 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Térbeli tájékozódás 
Felelősségtudat 
Precizitás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Határozottság 
Fogalmazó készség 
Kommunikációs rugalmasság 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Rendszerező képesség 
Információgyűjtés 
Kontroll (ellenőrzőképesség) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0786-06 Tűzvédelmi főelőadó feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Figyelemmel kíséri a tűzterhelés alakulását 
Közreműködik a robbanásveszélyes terek, zónák meghatározásában 
Közreműködik a tűzoltási terv elkészítésében 
Végzi a tűzvédelmi viszonyok változáskezelését 
Javaslatot készít a létesítmények tűzvédelmének fejlesztésére 
Tűzvédelmi szempontból véleményezi az új technológiákat 
Tűzvédelmi minősítő vizsgálatokat kezdeményez 
Szakmailag irányítja és segíti a telephelyek tűzvédelmi szervezetének munkáját 
Közreműködik a létesítményi tűzoltóság létrehozásában 
Tervezi, szervezi és ellenőrzi a tűzvédelmi oktatási, felkészítési tevékenységet 
Ellenőrzi (felhatalmazás szerint igazolja) a tűzvédelmi szolgáltatók tevékenységét 
Elkészíti a tűzvédelmi felülvizsgálatok, karbantartások terveit, szervezi az 
időszakos vizsgálatokat, karbantartásokat 
Elkészíti a tűzvédelmi költségvetési tervet 
Tűzvédelmi tájékoztató, felvilágosító tevékenységet végez 
Értékeli a tűzállósági követelmények teljesülését 
Értékeli az oltóvízellátás biztosítását 
Értékeli a hasadó-nyíló felület, hő és füstelvezetés méretezését 
Ellenőrzi és értékeli a beépített tűzvédelmi berendezés terveit 
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Értékeli a kiürítési követelmények teljesülését 
Szervezi a tűz- és robbanásveszélyes üzem tűzvédelmét 
Szervezi a mozgásukban korlátozottak elhelyezésére szolgáló létesítmények 
tűzvédelmét 
Szervezi a domino-hatást előidéző üzem tűzvédelmét 
Közreműködik a biztonsági elemzés és biztonsági jelentés elkészítésében és 
kezelésében 

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

A A tűzvédelmi kötelezettségek és kötelezettek 
C A tűzvédelemben alkalmazott szankciók 
D A tűzvédelmi szakértői tevékenység 
C A tűzvédelem személyi, tárgyi, pénzügyi feltételei 
C A gazdálkodó szerv tűzvédelmének megszervezése 
D A tűzoltást, mentést segítő tervek 
B A tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítése és képzése 
C Veszélyes technológiák 
A A tűzvédelmi kockázat megítélése 
C A tervezés, kivitelezés tűzvédelmi feladatai, vonatkozásai 
C A tűzvédelem által igényelt dokumentációk készítése, tervdokumentáció 

ellenőrzése 
C Az elhelyezés tűzvédelmi szabályai 
C Az építés tűzvédelmi követelményei 
C Az épületgépészet létesítési használati és üzemeltetési követelményei 
B A tűzvédelmi berendezések létesítése, használata és üzemeltetése 
C A tűzvédelmi műszaki számítások és méretezések 
C A kiemelten veszélyes létesítmények alkalmazott tűzvédelme 
B A tömeg tartózkodására szolgáló építmények tűzvédelme 
B A mozgásában, cselekvőképességben korlátozottak, gátoltak elhelyezésére szolgáló 

épületek tűzvédelme 
B A középmagas, magas építmények tűzvédelme 
B Veszélyes ipari, raktárüzemek és szállítmányok tűzvédelme 
C Tűzkeletkezési körülmények elemzése 
B Munkabiztonsági követelmények 
C Beépített tűzjelző berendezések felépítése és működése 
C Beépített tűzoltó berendezések felépítése és működése 
E Tűzoltó gépjárművek jellemzése 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Elemi szintű számítógéphasználat 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
2 Tűzoltás taktikai rajz olvasása 
3 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 
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3 Folyamatábrák olvasása értelmezése 
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 Tűzoltás taktikai jelképek értelmezése 
4 Mennyiségi érzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Önállóság 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatfenntartó készség 
Irányítási készség 
Kompromisszumkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Következtetési képesség 
Problémaelemzés -feltárás 
Tervezés 
Rendszerekben való gondolkodás 
Figyelemmegosztás 

 
Az 52 861 07 0000 00 00 azonosító számú, Tűzvédelmi előadó megnevezésű szakképesítés 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0785-06 Tűzvédelmi előadó feladatai 
 
Az 52 861 07 0001 54 01 azonosító számú, Tűzvédelmi főelőadó megnevezésű ráépülés 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0786-06 Tűzvédelmi főelőadó feladatai 
 

V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele. 
A képzési programban előírt tanórákon való részvétel – az elfogadott tudásfelmérés 
kivételével – kötelező. Az igazolt távollét felső határa a képzési programban meghatározott 
óraszám 15%-a. 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0785-06 Tűzvédelmi előadó feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelése 
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A tűzvédelmi jogok és kötelezettségek ismertetése. A tűzmegelőzési 
követelmények ismertetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A tűzoltó készülékek, tűzoltó felszerelések és berendezések bemutatása, 
ellenőrzése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 40% 
3. feladat 20% 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0786-06 Tűzvédelmi főelőadó feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Feltételezett létesítmény valamely tűzvédelmi vonatkozásának értékelése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Megadott gazdálkodó szerv tűzvédelmének megszervezése és működtetése. A 
tűzmegelőzési követelmények érvényesítése fokozottan veszélyes körülmények 
között 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 52 861 07 0000 00 00 azonosító számú, Tűzvédelmi előadó megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 100 
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Az 52 861 07 0001 54 01 azonosító számú, Tűzvédelmi főelőadó megnevezésű ráépüléshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

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

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 
 

a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. 
(V. 21.) SZMM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati 
vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelőzően azokat 
módosította, vagy a vizsgaszervezővel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a 
vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
b) Az 1. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1. 
számú gyakorlati vizsgafeladatát 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a 
vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot. 
c) Az 1. vizsgarész 1. számú gyakorlati, valamint a 2. vizsgarész 1. számú írásbeli 
vizsgafeladatánál a kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti írásbeli 
vizsgafeladat egy példányát az értékelést végző szakértő a %-os értékelési javaslatával 
legkésőbb az utolsó vizsgatevékenység megkezdése előtt adja át a vizsgabizottság 
elnökének.” 

 
 

VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 

T
ű

zv
éd

el
m

i e
lő

ad
ó 

T
ű

zv
éd

el
m

i f
ő

el
ő

ad
ó 

Szoftverek X X 
Számítógép X X 
Jogszabálygyűjtemény X X 
Speciális adatbázis X X 
Egyéni védőfelszerelés X X 
Tűzoltó készülékek X X 
Tűzoltó szakfelszerelések X X 
Tűzoltó anyagok X X 
Valós üzemi körülmények (eseti gyakorlásra) X X 
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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. 
 

 


