
A 42. sorszámú Tűzoltósági referens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1.    A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 09 

1.2.    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tűzoltósági referens 

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

2.2.    Szakmai előképzettség: 53 861 08 Tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés 

2.3.    Előírt gyakorlat: 2 év a Tűzoltó szerparancsnoki képzés után 

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: - 

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 50% 

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

2.8.    Szintvizsga: - 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1.    A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

  A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5252 Tűzoltó Tűzoltósági referens 

3.2.    A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

A Tűzoltó referens különleges jogrend fennállása időszakában logisztikai feladatok ellátásában vesz részt, 
közreműködik tűzoltási és műszaki mentési terv készítésében, ügyfeleket, hatóságokat, szakértőket, 
szervezeteket tájékoztat, értesít, informál 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- képzést, gyakorlatot szervezni 
-  különleges jogrend fennállása időszakában logisztikai feladatok ellátásában részt venni 
-  közreműködni tűzoltási és műszaki mentési terv készítése során 
- figyelembe venni a tűzmegelőzési szabályokat 
- felügyelni a hír, és információs- rendszerek működését, működtetését 
- hatósági ügyintézői feladatokban segédkezni 
- adatkezelési, tervezés előkészítési, kapcsolattartási, együttműködési és adminisztrációs feladatokat 

végezni 
-  veszélyazonosításba, veszélyelemzésbe és veszélyeztetettség elemzésben segédkezni 
-  hivatalos iratok (beadványok, átiratok, döntések, tervdokumentációk) értelmezésében segédkezni, 

értékelni, elemezni, hivatalos leveleket, iratokat készíteni 
-  ügyfeleket, hatóságokat, szakértőket, szervezeteket tájékoztatni, értesíteni, informálni, 

meghallgatni, kiadmányozni 



-  hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle tervezésében részt venni, előkészíteni és , szabálytalanságot 
dokumentálni, valamint javaslatot tenni hatósági intézkedésre 

-  elemezni és értékelni az üzemeltetői kötelezettségek és hatósági intézkedések érvényesülését 
-  védelmi és baleset-elhárítási tervek, szabályzók készítésében, felülvizsgálatában és módosításában 

részt venni 
-  gyakorlattervet készíteni, gyakorlatot előkészíteni, felügyelni és értékelni 
-  tűzeset, baleset és üzemzavar esetén a tevékenységről adatot szolgáltatni és részt venni a veszély-

felderítési, értékelési, tűzoltási, mentési feladatok végrehajtásában 
- közreműködni a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szakmai feladatok ellátásában 
-  katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni 

3.3.  Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 53 861 08 Tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés 

4.  SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

  A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 10395-12 Tűzoltó referens feladatok 

5.    VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 

A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz. 

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

  A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10395-12 Tűzoltó referens feladatok írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Taktikai helyszínrajz készítése 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Tűzoltó szakmai gyakorlat megtervezése helyszínrajz készítésével és az értékelési 
szempontok megadásával, a képző intézmény által meghatározott szempontok szerint. 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

5.3.2.  Központi írásbeli vizsgatevékenység - 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 



A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.3.3.  Szóbeli vizsgatevékenység 

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység során elkészített taktikai 
helyszínrajz megvédése 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgatevékenység során elkészített taktikai 
helyszínrajz rövid ismertetése és a feltett kérdések megválaszolása. 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltósági referensi és katasztrófavédelmi ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Tűzoltósági referensi feladatok 
modulhoz tartozó témakör ismeretanyagát tartalmazza. 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (ebből felkészülési idő: 5 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán 
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

  A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó 

eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Veszélyes áru szállítás ellenőrzési eszközei, felszerelései és okmánymintái 

6.3. 
Veszélyes anyag, veszélyes üzem, veszélyes szállítmány, kritikus infrastruktúra hatósági adatbázisok, 
ellenőrzési kézikönyvek és eljárási rendek 

6.4. Veszélyes anyag terjedési modellezés szoftvereszközei 
6.5. Híradóeszközök (rádiók) 
6.6. Műszaki gyakorlópálya 
6.7. RBV gyakorlópálya 
6.8. Tűzoltási gyakorlópálya 
6.9. Védőeszközök (védőruhák, légzésvédők) 

6.10. Műszaki mentés eszközei 
6.11. Vegyi mentés eszközei 
6.12. (Szak)tantermek, oktatástechnika 
6.13. Munkaokmányok, nyilvántartások 
6.14. Számítástechnikai eszközök, szoftverek 
6.15. Külső ellenőrzési és gyakorlati helyszínek 
6.16. Szakmai jegyzetek, tankönyvek 
6.17. Sugárfelderítő műszerek 
6.18. Vegyi felderítő műszerek 
6.19. Biológiai mintavevők 
6.20. Meteorológiai felderítő eszközök 
6.21. Mentesítő eszközök és anyagok 
6.22. Térképek, rajzeszközök 
6.23. Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei 

7. EGYEBEK 



7.1. Modulok megfeleltetése: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják 

 A B C D 

7.1.1. Korábbi eredményes szakmai követelménymodulok
Jelen szakmai és vizsgakövetelmények 

szerint megfeleltetett szakmai 
követelménymodulok 

7.1.2. 3756-11 Tűzoltó technikusi feladatok 10395-12 Tűzoltósági referensi feladatok 
7.1.3. 0784-06 Tűzoltó technikusi feladatok 10395-12 Tűzoltósági referensi feladatok 
7.1.4. 53 8915 02 Katasztrófa- és tűzvédelmi technikus 10395-12 Tűzoltósági referensi feladatok 
7.1.5. 32 8915 01 Tűzoltó  (10 hónap képzési idejű) 10395-12 Tűzoltósági referensi feladatok 

7.1.6. Aki a 2006-ban és 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat 
eredményesen teljesítette, az mentesül a 2013-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai 
követelménymodulok teljesítése alól. 

7.1.7. Aki a 2006-ban és 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres 
szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja 
a fent megjelölt komplex szakmai vizsga letétele után, a képzési óraszám teljesítése nélkül. 

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, 
valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei: 

 A B C 

7.2.1. azonosító szám A szakképesítés-ráépülés megnevezése 
A szakképesítés ágazat/szakmairány 

szerint illetékes szakmai kamarai 
jogkört gyakorló szerv, szervezet 

7.2.2. 53 861 09 Tűzoltósági referens 
Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  

7.3.     A képzésben résztvevők részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja. 

 


