A szakmai követelmények leírása:
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9.1 Nem modulszerű felépítés esetén:
Sorszá
m

Készségek,
képességek

Ismeretek

1

Összefüggéseiben
elemzi a gazdálkodó
szervezet, létesítmény tűzvédelmi
kötelezettségeit és
állapotát, arról szóban és írásban beszámol, javaslatokat
tesz a hiányosságok
javítására és a fejlesztési irányokra.

Ismeri a gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi kötelezettségeit, a tűzmegelőzés létesítési és
használati szabályait, azok összefüggéseit átlátja,
szakmai nyelven is
ki tudja magát fejezni szóban és
írásban.

2

Előkészíti és szakmailag támogatja a
tűzvédelemmel kapcsolatos vezetői döntéseket, intézkedéseket, irányítja a tűzvédelmi feladatokban résztvevő személyek munkáját.

Ismeri az általános
és a tűzvédelmi
munkához kapcsolódó különös vezetési-szervezési elveket, módszereket, eszközöket,
feladatokat.

3

Szervezi a tűzvédelmi szempontból
kiemelten veszélyes
üzemek tűzvédelmét,
szükség esetén tűzvédelmi szervezetet,
tűzvédelmi megbízotti rendszert alakít
ki és működtet.

4

Elkészíti és naprakészen tartja a tűzvédelmi szabályzatot, a
tűzriadó tervet, illetve a tűzvédelemmel
kapcsolatos egyéb
szabályozási dokumentumokat, terveket; gondoskodik
arról, hogy azokat az

Ismeri a tűzvédelmi
szempontból kiemelten veszélyes
üzemekre vonatkozó szabályokat,
meghatározza a
kiemelt kockázatokat és az ahhoz
tartozó védekezési
szabályokat. Kialakítja a tűzvédelmi
szervezetet, megbízotti rendszert.
Ismeri a tűzvédelemmel kapcsolatos
jogi és szakmai
szabályokat, szempontokat, valamint
a tűzvédelmi dokumentumok fajtáit, tartalmi és formai követelményeit
és azok készítésé-

Elvárt
Önállóság és
viselkedésmódok,
felelősség mértéke
attitűdök
Körültekintően jár el a Felelősséget válveszélyek felmérése, a lal a létesítmény
tűzvédelmi kockázatűzvédelmi helytok értékelése során,
zetéért, az általa
elkötelezett a biztontett megállapításágos munkavégzés,
sokért. Önállóan
üzemeltetés feltételei- tűzvédelmi helynek megteremtése
zet és megoldáiránt. Kommunikációsok. javítására
ja szakszerű, ugyavonatkozó fejlesznakkor közérthető.
tési javaslatokat
Nyitott a szakmai infogalmaz meg.
novációkra,
újdonságokra
Kész a közös munkáFelügyeli az
ra, törekszik a felada- egyes részfeladattok egyenletes eloszok végrehajtását,
tására, azok határidő- felelősséget vállal
ben történő végrehaj- a saját valamint a
tására. Szem előtt tart- tűzvédelmi felaja a gazdálkodó szerdatokkal megbívezetet érintő tűzvézottak munkájádelmi feladatok kompért.
lexitását, összefüggéseit.
Törekszik a vonatkozó Döntéseket hoz a
szabályok maradékta- megfelelő biztonlan érvényesülésére, a sági szint elérésébiztonság és a gazdahez szükséges
ságosság egyensúlyszabályokkal,
ban tartására.
magatartási normákkal kapcsolatban, azokért
jogi, erkölcsi és
szakmai felelősséggel tartozik.
Elkötelezett a tűzvédelmi szabályozási
dokumentumok, tervek minél színvonalasabb, jog- és szakszerűbb, érthetőbb és
alkalmazhatóbb elkészítése, valamint minél teljesebb körű érvényesülése iránt.

Képes a vonatkozó jogszabályok,
előírások, szakmai vívmányok
önálló értelmezésére, feldolgozására, a tűzvédelmi
szabályozási dokumentumok,
tervek önálló nap-
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érintettek a szükséges körben és mértékben megismerjék.
Más szakterületek
belső szabályozási,
koordinációs tevékenységében a tűzvédelmi szempontok
érvényesülése érdekében közreműködik.
Ellátja a tűzvédelmi
oktatással, szakvizsgáztatással kapcsolatos szervezési és
nyilvántartási feladatokat, összeállítja a
tűzvédelmi oktatás
tematikáját, valamint
tűzvédelmi oktatást
tart.

6

A tűzvédelemmel
kapcsolatos szolgáltatói szerződések
megkötésében, módosításában, teljesítésének ellenőrzésében, igazolásában
közreműködik.
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A fogadó létesítmény szakembereként közreműködik a
tűzoltóságok által
tartandó gyakorlatok
előkészítésében,
megszervezésében,
lebonyolításában és
értékelésében.

8

Magas szinten kezeli
a tűzvédelmi nyilvántartásokat, és
vezeti a szükséges
dokumentumokat,
intézkedik azok naprakészen tartásáról
és folyamatos elérhetőségéről.
A jogszabály által
előírt esetekben kez-
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nek, vezetésének,
kezelésének szabályait.

ra készen tartására, valamint az
önellenőrzése és a
hibák önálló javítására.

Ismeri a tűzvédelmi
Belátja a megfelelő
oktatás fajtáit, céltűzvédelmi ismeretek
ját, jellemzőit,
fontosságát, elkötelemódszertani szabá- zett a tűzvédelmi oktalyait, valamint a
tások szakmai és ditűzvédelmi oktatás- daktikai szempontból
sal és szakvizsgák- is színvonalas megtarkal kapcsolatos
tása iránt.
szabályokat, szervezési és nyilvántartási feladatokat
Ismeri a gazdálkoBelátja a tűzvédelmi
dó szervezetek által szolgáltatások megfeigénybe veendő
lelő színvonalú ellátátűzvédelmi szolgálsának fontosságát,
tatások körét, jelugyanakkor gazdasálemzőit, valamit a
gossági szempontjait
szerződésekkel
is.
kapcsolatos alapvető jogi szabályokat.
Ismeri a tűzoltóÁtlátja és képviseli
ságok gyakorlatai- mind a tűzoltóság és a
nak fajtáit, célját,
tűzvédelem, mind a
jellemzőit, valalétesítmény érdekeit,
mint a fogadó léte- elkötelezett a gyakorsítmény és a helyi
latok eredményes,
szakember gyakor- ugyanakkor munkavélatokkal kapcsoladelmi, tűzvédelmi,
tos jogait, köteleközegészségügyi és
zettségeit, feladatakörnyezetvédelmi
it.
szejmpontból is biztonságos megtartása
mellett.
Ismeri a tűzvédelmi Minőségorientált, elnyilvántartások,
kötelezett a jogszadokumentumok
bályban előírt kötelefajtáit, jellemzőit,
zettségek teljesítése
összefüggéseit,
iránt. Fokozott fivalamint vezetésük
gyelmet fordít a voés kezelésük szabá- natkozó szabályzóklyait.
ban meghatározott
határidők betartására
Ismeri a létesítméElkötelezett a létesítnyi tűzoltóságok
ményi tűzoltóság jog-

Önállóan végzi,
illetve beosztottaival végezteti is a
tűzvédelmi oktatásokat, valamint
az azokkal és a
tűzvédelmi szakvizsgákkal kapcsolatos feladatokat.
Felelős az általa
nyújtott szakmai
tanácsokért, az
ellenőrzött és
igazolt teljesítés
megfelelőségéért.

Felelős a fogadó
szerv és a helyi
szakember gyakorlatokkal kapcsolatos feladatainak teljesítéséért.

Ellenőrzi a nyilvántartások, dokumentációk vezetésének pontosságát, felelősséget
vállal az általa
vezetett nyilvántartásokban szereplő adatokért.
Felelős az általa
adott szakmai

deményezi létesítményi tűzoltóság
létrehozását, szakmailag támogatja
annak kialakítását és
működését.
Rendszeresen kommunikál az érintett
munkavállalókkal,
létesítményi tűzoltósággal és a külső
szervezetekkel.
Megfelelő módon
tájékoztatja az érintetteket.

fajtáit, létrehozásának, fenntartásának
és működésének
jogi és szakmai
szabályait

és szakszerű kialakítása, megszervezése és
szabályos, biztonságos, hatékony működtetése mellett.

tanácsok, iránymutatások jogi,
szakmai és anyagi
következményeiért.

Rendelkezik a tűzvédelmi szakmai
kommunikációhoz
szükséges szakmai
ismeretekkel, valamint szóbeli és
írásbeli kommunikációs készségekkel.

Önállóan kommunikál, tájékoztatást nyújt, melyért felelősséget
vállal.

Részt vesz a tűzvédelmi és egyéb, tűzvédelmi kérdéseket
érintő hatósági ellenőrzéseken, valamint
szakmailag támogatja megbízóját az
ellenőrzéssel kapcsolatos felkészülési
feladatokban, ügyféli
kötelességek teljesítésében és jogok
gyakorlásában.
Tűzvédelmi szem12
pontból értékeli és
szakmailag támogatja a fejlesztések,
beruházások, átalakítások tervezését,
kivitelezését, használati szabályainak
meghatározását, biztonságos használatba
vételét.

Rendelkezik az
ellenőrzésen való
részvételhez szükséges szakmai ismeretekkel, ismeri
az ellenőrzések,
bejárások alapvető
jogi és szakmai,
valamint biztonsági
szabályait.

Képviseli a tűzvédelmi érdekeket mind a
munkavállalókkal,
mind külső szervezetekkel történő kommunikáció során. Másokkal való együttműködésre törekszik.
Kommunikáció során
udvarias, betartja az
etikai normákat.
Elfogadja a szakmaetikai elveket, kész a
hatósággal történő
együttműködésre,
elkötelezetten képviseli megbízója érdekeit a hatóság, valamint
a tűzvédelmi érdekeket megbízója irányában.
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Felügyeli, illetve
felügyelteti a tűzvédelmi berendezések,
eszközök, felszerelések állapotát, felkészítést végez azok
szakszerű és biztonságos alkalmazására.
Megítéli a fejlesztések, cserék szükségességét. Intézkedik
az ellenőrzési, felülvizsgálati, karbantar-

Felismeri és azonosítja a fejlesztések,
beruházások, átalakítások tűzvédelmet vonatkozásait,
rendszer szinten
átlátja a változások
által kialakuló tűzvédelmi helyzetet,
meghatározza a
szükséges intézkedéseket.
Ismeri a tűzvédelmi
berendezések, felszerelések, eszközök fajtáit, jellemzőit, alkalmazási
lehetőségeit, valamint az azokkal
kapcsolatos ellenőrzési, felülvizsgálati, karbantartási
és nyilvántartási
kötelezettségeket.

Felelősséget vállal az általa végzett szakmai
munkáért, önállóan végrehajtja az
esetleges hibák
javítását, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

Képviseli a változások
alatt a tűzvédelmi érdekek érvényesülését,
szem előtt tartja azok
teljesülését. Elkötelezett a tűzbiztonság
szintjének folyamatos
fenntartása, lehetséges
fejlesztése mellett.

Ellenőrzi a változtatásokat, átalakításokat, a
szükséges intézkedésekkel kapcsolatban felelősségteljes döntéseket hoz.

Elkötelezett a tűzvédelmi berendezések,
felszerelések, eszközök fejlesztése, szinten tartása mellett,
képviseli azok fontosságát a vezetők és a
munkavállalók előtt.

Felelős a tűzvédelmi berendezések, felszerelések,
eszközök készenlétben tartási,
alkalmazási és
biztonsági szabályainak érvényesüléséért, szervezi
és korrigálja a
feladatban közreműködők szakmai tevékenysé-

tási és nyilvántartási
gét.
kötelezettségek teljesítéséről.
14 Tervezi, szervezi és Naprakészen ismeri Kritikusan szemléli a
Vezetői jóváhavégrehajtja, vagy a
a gazdálkodó szertűzvédelmi helyzetet
gyással a feltárt
tűzvédelmi megbívezetre vonatkozó az ellenőrzések során, hiányosság javítázottakkal végrehajtűzvédelmi szabá- elkötelezett a hiányos- sához szükséges
tatja a rendszeres és
lyokat, valamint a ságok korrekt feltárása
intézkedéseket
rendkívüli belső tűz- tűzvédelmi megbí- mellett, kezdeményezi megteszi, felelősvédelmi ellenőrzésezottaknak az ellea feltárt hiányosságok
séget vállal az
ket, bejárásokat,
nőrzések, bejárások megszüntetését, javas- általa ellenőrzött
értékeli azok eredszabályos és bizlatokat tesz.
terület megfelelőményét, szóban vagy tonságos végrehajségéért.
írásban beszámol a
tására való felkémegállapításokról,
szítésével kapcsojavaslatot tesz a
latos feladatokat.
szükséges intézkedéFelismeri a hiásek megtételére.
nyosságokat, öszszefüggéseiben érti
azok okait és következményeit.
Ismeri az ellenőrzések, területbejárások szakmai,
valamint munkavédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi szabályait.
Kapcsolatot tart a
Ismeri a tűzvédelmi Tudatában van a ható- Felelős a hatósá15
tűzvédelmi hatósáhatóságok hatáskö- ságokkal való korrekt, gokkal való korgokkal, szakmailag
ri és illetékességi
korrupciómentes kap- rekt kapcsolattartámogatja megbízószabályait, valacsolattartás fontossátásért, az esetleját különösen a kémint a közigazgatá- gával, és következete- ges hibák, félretárelmek benyújtásási hatósági eljárásen képviseli azt. Érti jékoztatások jogi,
ban, bejelentési,
sok fajtáit, jogi
és átérzi a képviselet- anyagi és szakmai
adatszolgáltatási
szabályait, valatel járó jogi és szakkövetkezményeikötelezettségek telje- mint a hatóságokmai felelősséget.
ért.
sítésében, illetve a
kal való elektronihatósági döntésekkel kus kapcsolattartás
kapcsolatos feladainformatikai eszkötokban.
zeit.
Ismeri a tűzesetek- Elkötelezett az életnek Felelős az általa
16 Tűz esetén irányítja
az elsődleges riaszkel kapcsolatos
és az anyagi javaknak megtett és irányítási, tűzoltási, menintézkedési, bejea tűz veszélyeztető–
tott intézkedésetési feladatokat, tellentési kötelezettkárosító hatásaitól
kért, a tűzoltásjesíti a bejelentési
ségeket, a tűzoltás- való megmentése melvezetőnek és a
kötelezettségeket,
sal, mentéssel kaplett, átérzi a helyi
tűzvizsgálónak
helyi szakemberként csolatos szakmai és
szakember, korrekt
adott információk
támogatja a tűzoltásbiztonsági szabáinformációkkal renpontosságáért,
vezető, valamint a
lyokat, valamint az delkező személy szevalamint a megtűzvizsgáló tevéérintett gazdálkodó repének fontosságát az
bízójának adott
kenységét.
szervezetnek, léteeredményes tűzoltás- korrekt tájékoztasítménynek és a
ban és tűzvizsgálattásért.
helyi szakemberban.
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Tájékoztatja a szervezeti vezetőket a
tűzvédelmi vonatkozású jogszabályok,
szabályozók változásaival, valamint a
tűzvédelem szakmai
és technikai fejlődésével kapcsolatban,
javaslatokat fogalmaz meg a szükséges intézkedésekre,
illetve a fejlesztési
lehetőségekre vonatkozóan.

nek tűzoltással és a
tűzvizsgálattal kapcsolatos jogait,
kötelezettségeit.
Ismeri a szakirodalom, a szakmai
sajtó és az Internet
által kínált információszerzési, önképzési lehetőségeket, képes azok
szakmai értékelésére, feldolgozására,
továbbadására.

Elkötelezett ismeretek
naprakészen tartása és
fejlesztése mellett,
ugyanakkor szem előtt
tartja az információellenőrzés és értékelés
fontosságát, a dezinformációk veszélyeit
is.

Felelős ismereteinek naprakészen
tartásáért, a munkája, döntései
során figyelembe
vett és a továbbadott információk
helyességéért,
megfelelő értékeléséért.

