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10324017 számú Tűzvédelmi előadó megnevezésű szakképesítés megszerzé-

sére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény  

 

1 A javaslatot tevő adatai
1
 

1.1 Természetes személy esetén: - 

1.1.1 Név: 

1.1.2 Lakcím: 

1.1.3 E-mail cím: 

1.1.4 Telefonszám: 

1.2 Nem természetes személy esetén: - 

1.2.1 Név: Katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter 

1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma): 

1.2.3 Székhely: 

1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

2.1 Megnevezése: Tűzvédelmi előadó 

2.2 Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 1032 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

3.1  Megnevezése: Tűzvédelmi előadó 

3.2  Szintjének besorolása 

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 
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4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése
2
: 

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott 

speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, 

az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, 

valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelmé-

nyeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III.25.) BM rendelet. 

 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvéde-

lemmel kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesít-

ményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesí-

téssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő. Feladatai körében 

szakmailag előkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői dönté-

seket és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében. A tűzvédelmi használati szabályok-

kal teljes mértékben tisztában van, a létesítés alapvető szabályait ismeri. Intézkedik a gazdál-

kodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédel-

mi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus 

formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcso-

latosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok meg-

szüntetéséről. Tűzvédelmi oktatást tart, szervez. Tűzvédelmi gyakorlatokat tervez és értékel. 

Kapcsolatot tart az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben a munkavállalókkal, valamint a 

külső partnerekkel kommunikál. Munkáját részben önállóan, részben vezetői iránymutatás 

mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el.  

Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a 

tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése 

érdekében.  
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6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:  

6.1.2 Nyilvántartó hatóság:  

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:  

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség
3
: 

 érettségi végzettség 

 

7.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges 

 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 250 

8.2 Maximális óraszám: 320 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sor-

szám 

Készségek, képes-

ségek 

Ismeretek Elvárt viselke-

désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és  

felelősség mértéke 

1 Felméri a gazdál-

kodó szervezet, 

létesítmény tűzvé-

delmi kötelezettsé-

geit és állapotát, 

melynek keretében 

különösen kocká-

zatot értékel, elle-

Ismeri a gazdálko-

dó szervezetek 

tűzvédelmi kötele-

zettségeit, a tűz-

megelőzés létesí-

tési és használati 

szabályait. Ismeri 

és érti a tűzvédel-

Körültekintően jár 

el a veszélyek 

felmérése, a tűz-

védelmi kockáza-

tok értékelése so-

rán, elkötelezett a 

biztonságos mun-

kavégzés, üzemel-

Felelősséget vállal a 

létesítmény tűzvé-

delmi helyzetéért, az 

általa tett megállapí-

tásokért.  
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nőrzi a tűzállósági 

követelményeket, 

meghatározza az 

oltóanyag szükség-

letet, a tűzoltó egy-

ségek beavatkozá-

sát biztosító köve-

telmények teljesü-

lését, a kiürítés 

feltételeit, a tűz-

szakaszok méreteit, 

majd arról szóban 

és írásban beszá-

mol, javaslatokat 

tesz a hiányossá-

gok javítására és a 

fejlesztési irányok-

ra. 

mi szakmai kifeje-

zéseket, meghatá-

rozásokat.  

tetés feltételeinek 

megteremtése 

mellett. Törekszik 

a szakszerű ugya-

nakkor közérthető 

kommunikációra. 

Nyitott a szakmai 

innovációkra, új-

donságokra. 

2 Elkészíti a tűzvé-

delemmel kapcso-

latos szabályozási 

dokumentumokat, 

melyekben doku-

mentálja a tűzvé-

delmi eszközökkel, 

berendezésekkel 

kapcsolatos infor-

mációkat. 

Ismeri a tűzvéde-

lemmel kapcsola-

tos jogi és szakmai 

szabályokat, a 

tűzvédelemi do-

kumentumok faj-

táit, tartalmi és 

formai követelmé-

nyeit és azok ké-

szítésének, vezeté-

sének szabályait. 

Szem előtt tartja a 

tűzvédelmi sza-

bályzókban foglal-

takat. Törekszik a 

dokumentációs 

rend kialakítására 

és megtartására. 

Felelősséget vállal az 

elkészített dokumen-

tumok tartalmáért, 

naprakészen tartásá-

ért, az esetleges hi-

bákat önállóan javít-

ja.  

3 Szakmailag támo-

gatja a tűzvéde-

lemmel kapcsola-

tos szolgáltatói 

szerződések meg-

kötését, módosítá-

sát, teljesítésének 

ellenőrzését, igazo-

lását. 

Ismeri a gazdálko-

dó szervezetek 

által igénybe ve-

endő tűzvédelmi 

szolgáltatások 

körét, jellemzőit, 

valamit a szerző-

désekkel kapcsola-

tos alapvető jogi 

szabályokat. 

 

Belátja a tűzvé-

delmi szolgáltatá-

sok megfelelő 

színvonalú ellátá-

sának fontosságát, 

ugyanakkor gaz-

daságossági szem-

pontokat is figye-

lembe vesz.  

Felelős az általa 

nyújtott szakmai 

tanácsokért, az elle-

nőrzött és igazolt 

teljesítés megfelelő-

ségéért. 

 

4 Ellátja a tűzvédel-

mi oktatással, kap-

csolatos szervezési 

és nyilvántartási 

feladatokat, össze-

állítja a tűzvédelmi 

oktatás tematikáját, 

valamint tűzvé-

delmi oktatást tart. 

Ismeri a tűzvé-

delmi oktatás faj-

táit, célját, jellem-

zőit, módszertani 

szabályait, vala-

mint a tűzvédelmi 

oktatással kapcso-

latos szabályokat, 

nyilvántartási fe-

ladatokat. 

Belátja a tűzvé-

delmi ismeretek 

fontosságát, elkö-

telezett a tűzvé-

delmi oktatások 

szakmai és didak-

tikai szempontból 

is színvonalas 

megtartásáért. 

Önállóan képes tűz-

védelmi oktatás meg-

tartására. Betartja a 

tevékenység ellátásá-

ra vonatkozó határ-

időket, adatkezelési 

szabályokat. 
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5 Megtervezi és ér-

tékeli a tűzvédelmi 

gyakorlatokat. 

Közreműködik a 

tűzoltóságok gya-

korlataiban, azok 

előkészítésében, 

lebonyolításában és 

értékelésében. 

Képviseli a megbí-

zóját. 

Ismeri a gyakorla-

tok tartására vo-

natkozó szabályo-

kat, kötelezettsé-

geket, rendelkezik 

a gyakorlatok 

megtervezéséhez 

szükséges szakmai 

ismeretekkel. 

Tisztában van a 

létesítmény be-

avatkozás szem-

pontjából jelentős 

sajátosságaival. 

Kész együttmű-

ködni a létesít-

mény vezetőivel 

és munkavállalói-

val. A gyakorlatok 

tervezése során 

elkötelezett azok 

szabályos végre-

hajtása iránt.  

Irányítja a gyakorla-

tok tervezését és ér-

tékelését, értékelés-

kor javaslatokat fo-

galmaz meg. Bizto-

sítja a sikeres 

együttműködéshez, a 

gyakorlatok leveze-

téséhez szükséges 

feltételeket. 

6 Kezeli a tűzvédel-

mi rendszeres és 

rendkívüli ellenőr-

zésekkel, felül-

vizsgálatokkal, 

karbantartásokkal 

kapcsolatos nyil-

vántartásokat, és 

vezeti a szükséges 

dokumentumokat. 

Ismeri a tűzvé-

delmi eszközök, 

berendezések, 

felszerelések fe-

lülvizsgálatára, 

karbantartásával, 

ellenőrzésével 

kapcsolatos fela-

datokat, a szüksé-

ges nyilvántartás-

ok, dokumentáci-

ók vezetésének 

szakmai tartalmá-

nak követelmé-

nyeit, szükséges-

ségét.  

Minőségorientált, 

figyelembe veszi a 

jogszabályban 

előírt kötelezettsé-

geit. Törekszik a 

vonatkozó sza-

bályzókban meg-

határozott ciklus-

idők betartására. 

A nyilvántartásokat, 

dokumentációkat 

önállóan vezeti, fele-

lősséget vállal az 

azokban szereplő 

adatokért, és azok 

naprakészségéért. 

Ellenőrzi a szükséges 

munkafolyamatok 

végrehajtását, önálló 

javaslatokat fogal-

maz meg. 

7 Rendszeresen 

kommunikál a 

gazdálkodó szerve-

zet, létesítmény 

munkavállalóival, 

és a külső szerve-

zetekkel. Megfele-

lő módon tájékoz-

tatja az érintetteket. 

Rendelkezik a 

tűzvédelmi szak-

mai kommuniká-

cióhoz szükséges 

szakmai ismere-

tekkel, valamint 

szóbeli és írásbeli 

kommunikációs 

készségekkel. 

Képviseli a tűzvé-

delmi érdekeket 

mind a munkavál-

lalókkal, mind 

külső szervezetek-

kel történő kom-

munikáció során. 

Másokkal való 

együttműködésre 

törekszik. Kom-

munikáció során 

udvarias, betartja 

az etikai normá-

kat. 

Önállóan kommuni-

kál, tájékoztatást 

nyújt, melyért fele-

lősséget vállal.  

8 Részt vesz a tűzvé-

delmi és egyéb 

tűzvédelmi kérdé-

seket is érintő ha-

tósági ellenőrzése-

ken, bejárásokon. 

Rendelkezik a 

hatósági ellenőr-

zésen való részvé-

telhez szükséges 

szakmai ismere-

tekkel, ismeri a 

Elfogadja a szak-

maetikai elveket, 

kész a hatósággal 

történő együttmű-

ködésre.  

Felelősséget vállal az 

általa végzett szak-

mai munkáért, önál-

lóan végrehajtja az 

esetleges hibák javí-

tását, kezdeményezi 
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Szakmailag támo-

gatja megbízóját az 

ezekkel kapcsola-

tos felkészülési 

feladatokban, ügy-

féli kötelességek 

teljesítésében és 

jogok gyakorlásá-

ban. 

hatósági ellenőr-

zések, bejárások 

alapvető jogi és 

szakmai, valamint 

biztonsági szabá-

lyait.  

a szükséges intézke-

dések megtételét. 

9 Átlátván és érté-

kelvén a gazdálko-

dó szervezet, léte-

sítmény fejlesztései 

nyomán bekövet-

kező tűzvédelmi 

helyzet változását, 

javaslatot tesz a 

tűzvédelmi megfe-

lelőség kialakításá-

ra. 

Felismeri a fej-

lesztések, átalakí-

tások során a tűz-

védelmet érintő 

részkérdéseket, 

ismeri a tűzvédel-

mi szabályoknak 

történő megfelelés 

kialakításához 

szükséges műszaki 

és szervezési 

megoldásokat.  

 

Képviseli a válto-

zások alatt a tűz-

védelmi érdekek 

érvényesülésének 

fontosságát, szem 

előtt tartja azok 

teljesülését. Elkö-

telezett a tűzbiz-

tonság szintjének 

folyamatos fenn-

tartása, lehetséges 

fejlesztése mellett. 

Felügyeli a változta-

tásokat, átalakításo-

kat, a szükséges in-

tézkedésekkel kap-

csolatban javaslato-

kat fogalmaz meg, új 

megoldásokat kez-

deményez. 

10 Szakszerűen hasz-

nálja a tűzvédelmi 

berendezéseket, 

felszereléseket. 

Ismeri az egyéni 

védőeszközök 

szakszerű alkal-

mazásának feltét-

eleit, érti a tűzvé-

delmi berendezé-

sek, felszerelések 

működésének, 

használatának 

módját. 

Szem előtt tartja 

az egyéni védő-

eszközök haszná-

latát, szükség sze-

rint kezdeményezi 

azok használatát. 

Betartja és betartatja 

mind az egyéni vé-

dőeszközök, mind a 

tűzvédelmi berende-

zések használatának 

szabályait. Felelős-

séget vállal a tűzvé-

delmi berendezések 

szakszerű működte-

téséért és működő-

képességéért. 

11 Végrehajtja a szük-

séges tűzvédelmi 

ellenőrzéseket, 

bejárásokat, szak-

mai szemléket tart. 

Értékeli azok 

eredményét, javas-

latokat fogalmaz 

meg munkáltatója, 

megbízója számá-

ra. 

Naprakészen is-

meri a vonatkozó 

tűzvédelmi hasz-

nálati szabályokat, 

ismeri a bejárá-

sokkal kapcsolatos 

munkavédelmi, 

közegészségügyi, 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

Kritikusan szemlé-

li a tűzvédelmi 

helyzetet, elköte-

lezett a hiányossá-

gok korrekt feltá-

rása mellett, kez-

deményezi a fel-

tárt hiányosságok 

megszüntetését, 

kész megoldási 

javaslatokat tenni.  

Vezetői irányítással a 

feltárt hiányosság 

javításához szüksé-

ges intézkedéseket 

megteszi, felelőssé-

get vállal az általa 

ellenőrzött terület 

megfelelőségéért. 

Munkavégzése során 

betartja a munkavé-

delmi, közegészség-

ügyi, környezetvé-

delmi előírásokat. 

12 Használja a mun-

kavégzéshez szük-

séges informatikai 

eszközöket, kezeli 

Rendelkezik a 

munkavégzéséhez 

szükséges infor-

matikai ismere-

Nyitott az új 

kommunikációs 

csatornák haszná-

latára, a hatóság-

Önállóan képes a 

munkavégzéshez 

szükséges informati-

kai eszközök, rend-
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a nyilvántartások 

vezetéséhez, ügy-

intézéshez szüksé-

ges programokat. 

tekkel. gal történő elekt-

ronikus kapcsolat-

tartás szabályait 

elfogadja. 

szerek használatára. 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem
4
 

 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

A tűzvédelmi szakmai képesítési követelményekről szóló jogszabály meghatározza azokat a 

feltételeket, amelyek figyelembevételével tűzvédelmi szakembert kell bevonni egy adott léte-

sítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében. Tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező sze-

mélyt kell alkalmazni vagy megbízni többek között – a feltételeknek megfelelő – óvodáknak, 

általános iskoláknak, művelődési házaknak, színházaknak, szállodáknak, irodaházaknak, 

egészségügyi létesítményeknek, idős otthonoknak, áruházaknak, raktáraknak, bizonyos ipari 

és mezőgazdasági tevékenységet végző szervezeteknek is. Tűzvédelmi szabályzat készítésé-

nek kötelezettségét a tűzvédelemről szóló törvény írja elő, melyet legalább középszintű tűz-

védelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. A középszintű tűzvédel-

mi szakképesítéssel rendelkező személyek számára elérhetővé válik a felsőszintű tűzvédelmi 

szakképesítést nyújtó tűzvédelmi főelőadó képzésen való részvétel is, amely hozzájárul a tár-

sadalmi szempontból szintén fontos felsőbb szintű szakemberek rendelkezésre állásához. 

 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-

vékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány.  

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 állí-

tandó, összepárosítandó kérdésből áll, melyek témakörei a 9.1. pontban megfogalma-

zott 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: 

                                                           
4
 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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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 lega-

lább 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 be-

épített 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 értéke-

lési útmutató alapján megállapított eredményét, valamint a szóbeli kikérdezés eredmé-

nyét kell feltüntetni.  

A kapcsolódó szóbeli kikérdezés értékelése során a vizsgázó szakmai nyelvismeretét 

és használatát, valamint az adott válaszok szakmai helytállóságát szükséges értékelni.  
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Az értékelés nyomán a vizsgadolgozat eredménye 50%-os súllyal, míg a szakmai ki-

kérdezés eredménye 50%-os súllyal számítandó a projektfeladat eredményességének 

megállapításához. 

A részletes értékelőlap tartalmazza a szóbeli beszélgetés lehetséges kérdéseit és a vála-

szokra 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 sú-

lyuknál fogva eredetben biztosítható tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök, 

felszerelések, 

 a gazdálkodó szervezetek számára előírt, a vizsgahelyszínen eredetben nem bizto-

sítható 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 tartalmaz-

hatnak). 

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 

 


