
1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 10 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: – 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200–300 

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: 52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

2.6. Elméleti képzési idő arány: 70% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

2.8. Szintvizsga: – 

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

3. Pályatükör 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások 

  A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 
a szakképesítés-ráépüléssel 

betölthető munkakörök(ök) 

3.1.2. 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzvédelmi főelőadó 

3.1.3. 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzvédelmi szakelőadó 

3.1.4. 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzbiztonsági főelőadó 

3.1.5. 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzmegelőzési főelőadó 

3.1.6. 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzrendész 

3.1.7. 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzvédelmi szaktanácsadó 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása 

A tűzvédelmi főelőadó feladata elsősorban a legveszélyesebb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó 

szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása, a beosztottak 

munkájának segítése, irányítása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, szabályozása, 

tervezése, irányítása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. 

Munkavállalóként vagy szolgáltatóként végzi gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatását. 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

– információkat gyűjteni 

– elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét 

– elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást 

– tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni 

– szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját 

– ellenőrzési tevékenységet végezni 

– vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat 

– kapcsolatot tartani külső szervezetekkel 

– kapcsolatot tartani a szervezeten belül 

– közreműködni a fejlesztések tűzvédelmének meghatározásában 

– irányítani az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét 

– közreműködni a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében 

– szervezni a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét 

– tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket 

– gyakorlatokat szervezni és értékelni 

 



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. 52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés 

 

 

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. 10397-12 Tűzvédelmi főelőadó feladatai 

 

3. Vizsgáztatási követelmények 

 

3.1. 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. 

 

3.2. 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. 10397-12 Tűzvédelmi főelőadó feladatai gyakorlati, szóbeli 

 

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: Az építmények, létesítmények tűzvédelmi paramétereinek ellenőrzése, 

értékelése 

A vizsgafeladat ismertetése: Feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelése 

vizsgafeladatban meghatározott adatok és körülmények alapján. A robbanásveszélyes terek létesítési 

szabályainak értékelése, mértékadó tűzállósági követelmények meghatározása, tűzvédelemben 

használatos méretezések és számítások belső összefüggései, tűzvédelmi tervdokumentáció értékelése, 

hasadó, illetve hasadó-nyíló felület méretezése, a tűzoltás erő- és eszközszámítása, a hő- és 

füstelvezetés szükségességének megállapítása és javaslattétel a megoldásra, a beépített tűzvédelmi 

berendezés szükségességének megállapítása, valamint a megállapítások bizonyítása és dokumentálása 

írásban. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

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 vizsgafeladat megnevezése: Tűzvédelmi szakismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: 

– a tűz elleni védekezés tervezése, szervezése 

– a tűzoltás tervezése és megszervezése 

– tűzvédelmi technikai ismeretek 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 40 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

3.3. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán 

használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 

A gyakorlati vizsgafeladat során használható segédeszközöket a vizsgafeladat közlő lap tartalmazza. A 

használható jogszabályokat és műszaki dokumentumokat a vizsgaszervező biztosítja. 

  

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján 

érhetők el. 

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

 

4. Eszköz- és felszerelési jegyzék 

 

  A 

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

eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Szoftverek 

6.3. Számítógép 

6.4. Jogszabálygyűjtemény 

6.5. Speciális adatbázis 

6.6. Egyéni védőfelszerelés 

6.7. Tűzoltó készülékek 

6.8. Tűzoltó szakfelszerelések 

6.9. Tűzoltó anyagok 

6.10. Valós üzemi körülmények (eseti gyakorlása) 

 

5. Egyebek 

 

5.1. Validáció: 

 

  A B C D 

7.1.1. 
Korábbi eredményes szakmai 

követelménymodulok, szakképesítések 

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint 

megfeleltetett szakmai követelménymodulok 

7.1.2. 0786-06 Tűzvédelmi főelőadó feladatai 10397-12 Tűzvédelmi főelőadó feladatai 

7.1.3. 52 8915 02 Tűzvédelmi főelőadó 10397-12 Tűzvédelmi főelőadó feladatai 

7.1.4. 53 891 51 Tűzvédelmi szakelőadó 10397-12 Tűzvédelmi főelőadó feladatai 

 

5.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör 

gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:  

 

  A B C 

7.2.1. 
azonosító 

száma 

A szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes 

szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet 

7.2.2. 53 861 10 Tűzvédelmi főelőadó 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

 


