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Miért legyen Tűzvédelmi előadó? 

Képzésünket azoknak ajánljuk, akiket érdekel a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok 

megismerése, szívesen hoznak döntéseket, meg szeretnék ismerni a tűzvédelmi használati és az 

alapvető létesítési szabályokat. 

- piacképes szaktudás 

- akár egyéni vállalkozóként, akár alkalmazottként is dolgozhat 

- felelősségteljes munkakör 

- változatos feladatok 

A szakmai képzés célja:  

Felkészíteni a résztvevőket a jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb 

tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervezetek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos 

szakfeladatok önálló ellátására. Tűzvédelmi előadó feladatai közé tartozik a létesítmény 

tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések 

előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a 

gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére. 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány. 

A szakmai képzés időtartama: 262 óra. 

A képzési napok gyakorisága: heti bontásban – összesen 7 x 1 hét – hétfőtől csütörtökig 8:00 

– 15:30 óra között, pénteken 7:15 – 12:15 óra között. A képzés jelenléti oktatásban zajlik. 

A szakmai képzés tartalma:  

A képzés 4 tananyagegységre épül, melyeknek keretében az alábbi ismeretek sajátíthatóak el: 

- Tűzoltási és mentési ismeretek 

- Tűzvédelmi műszaki ismeretek 

- Tűzmegelőzési ismeretek 

- Tűzvédelmi igazgatás 

Oktatási tematikánk biztosítja a tűzvédelmi előadói munkakör betöltéséhez, a feladatok 

ellátásához szükséges széleskörű elméleti és gyakorlati ismeret megszerzését.  

 

Tűzvédelmi előadó  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés indul  

a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban  

2022. március 21. – július 7. között 



Az ismeretek ellenőrzési módszere:  

A tanulmányi időszakban a tananyagelemek zárásakor képzés közbeni – fejlesztő – értékelés 

történik. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

képzést végez, amelyek eredményes elvégzéséről a résztvevők számára tanúsítványt állít ki. 

A vizsgáztatást az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz tartozó akkreditált 

Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont hajtja végre. A vizsgára történő jelentkezés a tanúsítvány 

birtokában tehető meg. 

A vizsgára történő felkészítés a képzés részét képezi. 

Miért válasszon minket: 

- gyakorlott, felkészült oktatók több évtizedes szakmai és oktatási tapasztalattal 

- jelenléti oktatás, folyamatos konzultációs lehetőség az oktatókkal 

- gyakorlatias, használható tudást adó oktatás 

- kiemelt szakmai támogatás 

- nagy múltra visszatekintő tanintézet 

A szakmai képzés során megtanult ismeretek nem csak a sikeres vizsgára, hanem a valódi, 

életszerű megközelítésnek köszönhetően a tényleges munkavégzésre készítenek fel. 

Tanintézetünkben nem csak az elméleti tudást sajátíthatja el, hanem megtanítjuk azok 

gyakorlati alkalmazására is. Az oktatást végző tanárok több évtizedes tapasztalattal 

rendelkeznek. Célunk a használható tudás átadása, teljes körű szakmai ismeretek oktatása.  

A tanfolyammal kapcsolatos díjak:  

A szakmai képzés térítési díja: 166.000 Ft 

A részvételi díj fizethető egy összegben vagy két részletben.  

Jelentkezési határidő:  

Jelentkezni 2022. március 7-ig az aláírt jelentkezési lap postai-, vagy elektronikus úton történő 

megküldésével lehet. 

Jelentkezési lap: 

Tűzvédelmi előadó szakmai képzés – jelentkezési lap 

Tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzés közbeni fejlesztő értékelések sikeres teljesítése. 

Jelenléti képzésen való részvétel (max. hiányzás a képzési óraszám 15%-a). 

Vizsgával kapcsolatos információk:  

https://vizsgakozpont.katved.gov.hu 

Kapcsolattartás: 

cím: 1033 Budapest, Laktanya utca 33.   

e-mail: kok.tanulmanyi@katved.gov.hu 

telefon: +36-1/436-15-66 

https://kok.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2022-02/77316.doc
https://vizsgakozpont.katved.gov.hu/
mailto:kok.tanulmanyi@katved.gov.hu

