
 

 

9 A szakmai követelmények leírása: 

 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sorszá

m 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

    1 Összefüggéseiben 

elemzi a gazdálkodó 

szervezet, létesít- 

mény tűzvédelmi 

kötelezettségeit és 

állapotát, arról szó- 

ban és írásban be- 

számol, javaslatokat 

tesz a hiányosságok 

javítására és a fej- 

lesztési irányokra. 

Ismeri a gazdálko- 

dó szervezetek tűz- 

védelmi kötelezett- 

ségeit, a tűzmeg- 

előzés létesítési és 

használati szabá- 

lyait, azok össze- 

függéseit átlátja, 

szakmai nyelven is 

ki tudja magát fe- 

jezni szóban és 

írásban. 

Körültekintően jár el a 

veszélyek felmérése, a 

tűzvédelmi kockáza- 

tok értékelése során, 

elkötelezett a bizton- 

ságos munkavégzés, 

üzemeltetés feltételei- 

nek megteremtése 

iránt. Kommunikáció- 

ja szakszerű, ugya- 

nakkor közérthető. 

Nyitott a szakmai in- 

novációkra, 

újdonságokra 

Felelősséget vál- 

lal a létesítmény 

tűzvédelmi hely- 

zetéért, az általa 

tett megállapítá- 

sokért. Önállóan 

tűzvédelmi hely- 

zet és megoldá- 

sok. javítására 

vonatkozó fejlesz- 

tési javaslatokat 

fogalmaz meg. 

2 Előkészíti és szak- Ismeri az általános Kész a közös munká- Felügyeli az 

 mailag támogatja a és a tűzvédelmi ra, törekszik a felada- egyes részfeladat- 

 tűzvédelemmel kap- munkához kapcso- tok egyenletes elosz- ok végrehajtását, 

 csolatos vezetői dön- lódó különös veze- tására, azok határidő- felelősséget vállal 

 téseket, intézkedése- tési-szervezési el- ben történő végrehaj- a saját valamint a 

 ket, irányítja a tűz- veket, módszere- tására. Szem előtt tart- tűzvédelmi fela- 

 védelmi feladatok- ket, eszközöket, ja a gazdálkodó szer- datokkal megbí- 

 ban résztvevő sze- feladatokat. vezetet érintő tűzvé- zottak munkájá- 

 mélyek munkáját.  delmi feladatok komp- ért. 

   lexitását, összefüggé-  

   seit.  

3 Szervezi a tűzvé- Ismeri a tűzvédelmi Törekszik a vonatkozó Döntéseket hoz a 

 delmi szempontból szempontból ki- szabályok maradékta- megfelelő bizton- 

 kiemelten veszélyes emelten veszélyes lan érvényesülésére, a sági szint elérésé- 

 üzemek tűzvédelmét, üzemekre vonatko- biztonság és a gazda- hez szükséges 

 szükség esetén tűz- zó szabályokat, ságosság egyensúly- szabályokkal, 

 védelmi szervezetet, meghatározza a ban tartására. magatartási nor- 

 tűzvédelmi megbí- kiemelt kockázato-  mákkal kapcso- 

 zotti rendszert alakít kat és az ahhoz  latban, azokért 

 ki és működtet. tartozó védekezési  jogi, erkölcsi és 

  szabályokat. Kiala-  szakmai felelős- 

  kítja a tűzvédelmi  séggel tartozik. 

  szervezetet, megbí-   

  zotti rendszert.   

4 Elkészíti és napraké- Ismeri a tűzvéde- Elkötelezett a tűzvé- Képes a vonatko- 

 szen tartja a tűzvé- lemmel kapcsolatos delmi szabályozási zó jogszabályok, 
 delmi szabályzatot, a jogi és szakmai dokumentumok, ter- előírások, szak- 

 tűzriadó tervet, illet- szabályokat, szem- vek minél színvonala- mai vívmányok 

 ve a tűzvédelemmel pontokat, valamint sabb, jog- és szaksze- önálló értelmezé- 

 kapcsolatos egyéb a tűzvédelmi do- rűbb, érthetőbb és sére, feldolgozá- 

 szabályozási doku- kumentumok fajtá- alkalmazhatóbb elké- sára, a tűzvédelmi 

 mentumokat, terve- it, tartalmi és for- szítése, valamint mi- szabályozási do- 

 ket; gondoskodik mai követelményeit nél teljesebb körű ér- kumentumok, 

 arról, hogy azokat az és azok készítésé- vényesülése iránt. tervek önálló nap- 



 érintettek a szüksé- nek, vezetésének,  ra készen tartásá- 

 ges körben és mér- kezelésének szabá-  ra, valamint az 

 tékben megismerjék. lyait.  önellenőrzése és a 

 Más szakterületek   hibák önálló javí- 

 belső szabályozási,   tására. 

 koordinációs tevé-    

 kenységében a tűz-    

 védelmi szempontok    

 érvényesülése érde-    

 kében közreműkö-    

 dik.    

5 Ellátja a tűzvédelmi Ismeri a tűzvédelmi Belátja a megfelelő Önállóan végzi, 
 oktatással, szakvizs- oktatás fajtáit, cél- tűzvédelmi ismeretek illetve beosztotta- 
 gáztatással kapcsola- ját, jellemzőit, fontosságát, elkötele- ival végezteti is a 

 tos szervezési és módszertani szabá- zett a tűzvédelmi okta- tűzvédelmi okta- 

 nyilvántartási felada- lyait, valamint a tások szakmai és di- tásokat, valamint 

 tokat, összeállítja a tűzvédelmi oktatás- daktikai szempontból az azokkal és a 

 tűzvédelmi oktatás sal és szakvizsgák- is színvonalas megtar- tűzvédelmi szak- 

 tematikáját, valamint kal kapcsolatos tása iránt. vizsgákkal kap- 

 tűzvédelmi oktatást szabályokat, szer-  csolatos feladato- 

 tart. vezési és nyilván-  kat. 

  tartási feladatokat   

6 A tűzvédelemmel Ismeri a gazdálko- Belátja a tűzvédelmi Felelős az általa 

 kapcsolatos szolgál- dó szervezetek által szolgáltatások megfe- nyújtott szakmai 
 tatói szerződések igénybe veendő lelő színvonalú ellátá- tanácsokért, az 

 megkötésében, mó- tűzvédelmi szolgál- sának fontosságát, ellenőrzött és 

 dosításában, teljesí- tatások körét, jel- ugyanakkor gazdasá- igazolt teljesítés 

 tésének ellenőrzésé- lemzőit, valamit a gossági szempontjait megfelelőségéért. 

 ben, igazolásában szerződésekkel is.  

 közreműködik. kapcsolatos alapve-   

  tő jogi szabályokat.   

7 A fogadó létesít- Ismeri a tűzoltó- Átlátja és képviseli Felelős a fogadó 

 mény szakembere- ságok gyakorlatai- mind a tűzoltóság és a szerv és a helyi 
 ként közreműködik a nak fajtáit, célját, tűzvédelem, mind a szakember gya- 

 tűzoltóságok által jellemzőit, vala- létesítmény érdekeit, korlatokkal kap- 

 tartandó gyakorlatok mint a fogadó léte- elkötelezett a gyakor- csolatos feladata- 

 előkészítésében, sítmény és a helyi latok eredményes, inak teljesítéséért. 

 megszervezésében, szakember gyakor- ugyanakkor munkavé-  

 lebonyolításában és latokkal kapcsola- delmi, tűzvédelmi,  

 értékelésében. tos jogait, kötele- közegészségügyi és  

  zettségeit, feladata- környezetvédelmi  

  it. szejmpontból is biz-  

   tonságos megtartása  

   mellett.  

8 Magas szinten kezeli Ismeri a tűzvédelmi Minőségorientált, el- Ellenőrzi a nyil- 

 a tűzvédelmi nyil- nyilvántartások, kötelezett a jogsza- vántartások, do- 
 vántartásokat, és dokumentumok bályban előírt kötele- kumentációk ve- 

 vezeti a szükséges fajtáit, jellemzőit, zettségek teljesítése zetésének pontos- 

 dokumentumokat, összefüggéseit, iránt. Fokozott fi- ságát, felelősséget 

 intézkedik azok nap- valamint vezetésük gyelmet fordít a vo- vállal az általa 

 rakészen tartásáról és kezelésük szabá- natkozó szabályzók- vezetett nyilván- 

 és folyamatos elér- lyait. ban meghatározott tartásokban sze- 

 hetőségéről.  határidők betartására replő adatokért. 

9 A jogszabály által Ismeri a létesítmé- Elkötelezett a létesít- Felelős az általa 

 előírt esetekben kez- nyi tűzoltóságok ményi tűzoltóság jog- adott szakmai 



 deményezi létesít- fajtáit, létrehozásá- és szakszerű kialakítá- tanácsok, irány- 

 ményi tűzoltóság nak, fenntartásának sa, megszervezése és mutatások jogi, 

 létrehozását, szak- és működésének szabályos, biztonsá- szakmai és anyagi 

 mailag támogatja jogi és szakmai gos, hatékony működ- következményei- 

 annak kialakítását és szabályait tetése mellett. ért. 

 működését.    

10 Rendszeresen kom- Rendelkezik a tűz- Képviseli a tűzvédel- Önállóan kom- 

 munikál az érintett védelmi szakmai mi érdekeket mind a munikál, tájékoz- 

 munkavállalókkal, kommunikációhoz munkavállalókkal, tatást nyújt, me- 

 létesítményi tűzoltó- szükséges szakmai mind külső szerveze- lyért felelősséget 

 sággal és a külső ismeretekkel, va- tekkel történő kom- vállal. 

 szervezetekkel. lamint szóbeli és munikáció során. Má-  

 Megfelelő módon írásbeli kommuni- sokkal való együttmű-  

 tájékoztatja az érin- kációs készségek- ködésre törekszik.  

 tetteket. kel. Kommunikáció során  

   udvarias, betartja az  

   etikai normákat.  

11 Részt vesz a tűzvé- Rendelkezik az Elfogadja a szakma- Felelősséget vál- 

 delmi és egyéb, tűz- ellenőrzésen való etikai elveket, kész a lal az általa vég- 

 védelmi kérdéseket részvételhez szük- hatósággal történő zett szakmai 

 érintő hatósági elle- séges szakmai is- együttműködésre, munkáért, önálló- 

 nőrzéseken, valamint meretekkel, ismeri elkötelezetten képvi- an végrehajtja az 

 szakmailag támogat- az ellenőrzések, seli megbízója érdeke- esetleges hibák 

 ja megbízóját az bejárások alapvető it a hatóság, valamint javítását, kezde- 

 ellenőrzéssel kapcso- jogi és szakmai, a tűzvédelmi érdeke- ményezi a szük- 

 latos felkészülési valamint biztonsági ket megbízója irányá- séges intézkedé- 

 feladatokban, ügyféli szabályait. ban. sek megtételét. 

 kötelességek teljesí-    

 tésében és jogok    

 gyakorlásában.    

12 Tűzvédelmi szem- Felismeri és azono- Képviseli a változások Ellenőrzi a vál- 

 pontból értékeli és sítja a fejlesztések, alatt a tűzvédelmi ér- toztatásokat, át- 

 szakmailag támogat- beruházások, átala- dekek érvényesülését, alakításokat, a 

 ja a fejlesztések, kítások tűzvédel- szem előtt tartja azok szükséges intéz- 

 beruházások, átalakí- met vonatkozásait, teljesülését. Elkötele- kedésekkel kap- 

 tások tervezését, rendszer szinten zett a tűzbiztonság csolatban felelős- 

 kivitelezését, hasz- átlátja a változások szintjének folyamatos ségteljes döntése- 

 nálati szabályainak által kialakuló tűz- fenntartása, lehetséges ket hoz. 

 meghatározását, biz- védelmi helyzetet, fejlesztése mellett.  

 tonságos használatba meghatározza a   

 vételét. szükséges intézke-   

  déseket.   

13 Felügyeli, illetve Ismeri a tűzvédelmi Elkötelezett a tűzvé- Felelős a tűzvé- 

 felügyelteti a tűzvé- berendezések, fel- delmi berendezések, delmi berendezé- 

 delmi berendezések, szerelések, eszkö- felszerelések, eszkö- sek, felszerelések, 

 eszközök, felszerelé- zök fajtáit, jellem- zök fejlesztése, szin- eszközök készen- 

 sek állapotát, felké- zőit, alkalmazási ten tartása mellett, létben tartási, 

 szítést végez azok lehetőségeit, vala- képviseli azok fontos- alkalmazási és 

 szakszerű és bizton- mint az azokkal ságát a vezetők és a biztonsági szabá- 

 ságos alkalmazására. kapcsolatos elle- munkavállalók előtt. lyainak érvénye- 

 Megítéli a fejleszté- nőrzési, felülvizs-  süléséért, szervezi 

 sek, cserék szüksé- gálati, karbantartási  és korrigálja a 

 gességét. Intézkedik és nyilvántartási  feladatban köz- 

 az ellenőrzési, felül- kötelezettségeket.  reműködők szak- 

 vizsgálati, karbantar-   mai tevékenysé- 



 tási és nyilvántartási   gét. 

 kötelezettségek telje-    

 sítéséről.    

14 Tervezi, szervezi és Naprakészen ismeri Kritikusan szemléli a Vezetői jóváha- 

 végrehajtja, vagy a a gazdálkodó szer- tűzvédelmi helyzetet gyással a feltárt 

 tűzvédelmi megbí- vezetre vonatkozó az ellenőrzések során, hiányosság javítá- 

 zottakkal végrehaj- tűzvédelmi 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, felelős- 

 védelmi ellenőrzése- zottaknak az elle- a feltárt hiányosságok séget vállal az 

 ket, bejárásokat, nőrzések, bejárások megszüntetését, javas- általa ellenőrzött 

 értékeli azok ered- szabályos és biz- latokat tesz. terület megfelelő- 

 ményét, szóban vagy tonságos végrehaj-  ségéért. 

 írásban beszámol a tására való felké-   

 megállapításokról, szítésével kapcso-   

 javaslatot tesz a latos feladatokat.   

 szükséges intézkedé- Felismeri a hiá-   

 sek megtételére. nyosságokat, ösz-   

  szefüggéseiben érti   

  azok okait és kö-   

  vetkezményeit.   

  Ismeri az ellenőr-   

  zések, területbejá-   

  rások szakmai,   

  valamint munkavé-   

  delmi, közegés-   

  zségügyi, környe-   

  zetvédelmi szabá-   

  lyait.   

15 Kapcsolatot tart a Ismeri a tűzvédelmi Tudatában van a ható- Felelős a hatósá- 

 tűzvédelmi hatósá- hatóságok hatáskö- ságokkal való korrekt, gokkal való kor- 

 gokkal, szakmailag ri és illetékességi korrupciómentes kap- rekt kapcsolattar- 

 támogatja megbízó- szabályait, vala- csolattartás fontossá- tásért, az esetle- 

 ját különösen a ké- mint a közigazgatá- gával, és következete- ges hibák, félretá- 

 relmek benyújtásá- si hatósági eljárá- sen képviseli azt. Érti jékoztatások jogi, 

 ban, bejelentési, sok fajtáit, jogi és átérzi a képviselet- anyagi és szakmai 

 adatszolgáltatási szabályait, vala- tel járó jogi és szak- következményei- 

 kötelezettségek telje- mint a hatóságok- mai felelősséget. ért. 

 sítésében, illetve a kal való elektroni-   

 hatósági döntésekkel kus kapcsolattartás   

 kapcsolatos felada- informatikai eszkö-   

 tokban. zeit.   

16 Tűz esetén irányítja Ismeri a tűzesetek- Elkötelezett az életnek Felelős az általa 

 az elsődleges riasz- kel kapcsolatos és az anyagi javaknak megtett és irányí- 

 tási, tűzoltási, men- intézkedési, beje- a tűz veszélyeztető– tott intézkedése- 

 tési feladatokat, tel- lentési kötelezett- károsító hatásaitól kért, a tűzoltás- 

 jesíti a bejelentési ségeket, a tűzoltás- való megmentése mel- vezetőnek és a 

 kötelezettségeket, sal, mentéssel kap- lett, átérzi a helyi tűzvizsgálónak 

 helyi szakemberként csolatos szakmai és szakember, korrekt adott információk 

 támogatja a tűzoltás- biztonsági szabá- információkkal ren- pontosságáért, 

 vezető, valamint a lyokat, valamint az delkező személy sze- valamint a meg- 

 tűzvizsgáló tevé- érintett gazdálkodó repének fontosságát az bízójának adott 

 kenységét. szervezetnek, léte- eredményes tűzoltás- korrekt tájékozta- 

  sítménynek és a ban és tűzvizsgálat- tásért. 

  helyi szakember- ban.  



  nek tűzoltással és a   

  tűzvizsgálattal kap-   

  csolatos jogait,   

  kötelezettségeit.   

17 Tájékoztatja a szer- Ismeri a szakiroda- Elkötelezett ismeretek Felelős ismeretei- 

 vezeti vezetőket a lom, a szakmai naprakészen tartása és nek naprakészen 

 tűzvédelmi vonatko- sajtó és az Internet fejlesztése mellett, tartásáért, a mun- 

 zású jogszabályok, által kínált infor- ugyanakkor szem előtt kája, döntései 

 szabályozók változá- mációszerzési, ön- tartja az információ- során figyelembe 

 saival, valamint a képzési lehetősé- ellenőrzés és értékelés vett és a továbba- 

 tűzvédelem szakmai geket, képes azok fontosságát, a dezin- dott információk 

 és technikai fejlődé- szakmai értékelésé- formációk veszélyeit helyességéért, 

 sével kapcsolatban, re, feldolgozására, is. megfelelő értéke- 

 javaslatokat fogal- továbbadására.  léséért. 

 maz meg a szüksé-    

 ges intézkedésekre,    

 illetve a fejlesztési    

 lehetőségekre vonat-    

 kozóan.    
 


