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1. Alapadatok 

A belső szakmai képzés: 

1.1. Megnevezése: Tűzoltásvezető I. 

1.2. Képzési program azonosító száma: KOK 010/2021. 

1.3. A belső szakmai képzéssel nem szerezhető meg szakképesítés 

1.4. 

A képzési program alapján szervezhető belső képzéssel megszerezhető képesség, és az azzal végezhető 

tevékenység kapcsolata, összefüggése: 

A képzéssel megszerezhető képesség alkalmassá teszi a résztvevőt önállóan a tűzoltásvezetői feladatok 

végrehajtására.  

1.5. 

A képzés célja: 

A képzés célja olyan tűzoltásvezetői képességek kialakítása, amellyel a résztvevők az I. kiemelt riasztási 

fokozatig képesek lesznek önállóan, felette részirányítóként, végrehajtani a tűzoltás-, műszaki mentés- vezetői 

feladatkört. Ismerik, valamint alkalmazni és meghatározni tudják a munkavégzés biztonsági szabályait. 

1.6. 

A képzés célcsoportja: 

A képzés elsődleges célcsoportja azok a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint 

az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltó szakképzettséggel, vagy önkormányzati és létesítményi tűzoltó 

tanfolyami végzettséggel rendelkező tagjai, akik új ismeretek megszerzését tűzték ki célként maguk elé. 

1.7. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

Ssz. 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

1. 

Rendelkezik a 

tűzoltás vezetéséhez 

szükséges 

képességekkel 

Ismerje a 

tűzoltásvezető jogait, 

kötelességeit, fő 

feladatait, a tűzoltás-

vezetés algoritmusát 

Elkötelezetten és a 

szakma szabályai 

szerint látja el a 

tűzoltásvezető 

feladatkörét 

Felelősséggel viselkedik 

a feladat ellátásának 

szabályos 

végrehajtásáért 

2. 

Képes a 

rendszeresített erők, 

eszközök és 

felszerelések 

szakszerű, taktikai 

felhasználására 

Ismeri a tűzoltás és 

műszaki mentés 

szabályait 

Taktikusan a 

szabályzók 

megtartásával a 

hatékony biztonságos 

munkavégzésre 

törekszik 

Az utasításnak 

megfelelően önállóan 

használja az 

rendelkezésére álló 

erőket, eszközöket és 

ismereteket. 

3. 

Képes a tűzoltás, 

műszaki mentés során 

kialakuló helyzetek 

kezelésére 

Ismeri a 

káresemények 

felszámolásához 

javasolt és szükséges 

eljárásrendeket 

Alkalmazza a 

megismert 

eljárásrendeket és 

képes azok építő célú 

fejlesztésére 

Önállóan felismeri a 

szükséges taktikát, 

végrehajtására képes 

intézkedni 

4. 

Képes a feladatának 

megfelelő mértékű 

szintetizálásra és 

kivonatolásra 

A rendelkezésre álló 

információkból képes 

a számára releváns 

információ kiszűrésére 

és annak hatékony 

továbbítása érdekében 

lényegre törően fejezi 

ki magát 

Gyors és jó 

helyzetfelismerő 

képességével a változó 

helyzetek okozta 

kihívások kezelésére 

is képes 

Képes önállóan döntést 

hozni, feladatot 

meghatározni, a 

beosztásának megfelelő 

felelősségi körben 

5. 

Képes az elsődleges 

tűzvizsgálati feladatok 

megszervezésére és 

végrehajtására 

Azonosítani tudja a 

tűzvizsgálat 

indokoltságát, ismeri a 

tűzvizsgálat folyamatát 

Képes nyomokat 

felismerni, biztosítani, 

felkutatni a tanúkat és 

rögzíteni az adatokat  

Önállóan megkezdi az 

elsődleges 

tűzvizsgálatot, szükség 

esetén bevonja a 

társszerveket 
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2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

2.1. Iskolai végzettség: középfokú iskolai végzettség 

2.2. Szakmai végzettség: tűzoltó alapfokú végzettség 

2.3. Szakmai gyakorlat: 
5 éves mentő tűzvédelmi gyakorlat az alapfokú szakmai végzettség 

megszerzését követően 

2.4. Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

2.5. Előzetesen elvárt ismeretek: - 

2.6. Egyéb feltételek: - 

3. Tervezett képzési idő 

3.1. A képzés óraszáma: 36 óra 

3.2. Megengedett hiányzás mértéke: az összes óraszám maximum 10 %-a (maximum 4 óra) 

4. Tananyagegységek 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése: 
Elmélet 

óraszáma 

Gyakorlat 

óraszáma 

Összes 

óraszáma: 

4.1. Tűzoltásvezető I. ismeretek 24 12 36 

4.1. Tananyagegység  

4.1.1. Megnevezése: Tűzoltásvezető I. ismeretek 

4.1.2. Célja: 

A képzésben résztvevők legyenek képesek, ismerjék: 

 a tűzoltás, műszaki mentés vezetésére, 

 a rendszeresített eszközök alkalmazásának szabályait, lehetőségeit, 

 a felderítés elméletét és gyakorlatát, 

 a tűzoltás vezetésének átadását-átvételét, 

 együttműködni a társszervekkel, segítségük igénybevételére, 

 kommunikálni a sérültekkel, 

 a beavatkozások tipikus hibáit és elkerülésüknek módját, 

 jelentési kötelezettségeiket, 

 a tűzoltó járművek taktikai alkalmazhatóságának lehetőségeit és feltételeit, 

 a tűzoltásvezető elsődleges, tűzvizsgálatot támogató feladatait. 

4.1.3. 
Megvalósítása során 

alkalmazott munkaformák: 

 egyéni munka 

 csoportos munka 

4.1.4. 

Megvalósítása során 

alkalmazott képzési 

módszerek: 

előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, szemléltetés, gyakoroltatás, 

rendszerezés, összefoglalás, ellenőrzés, értékelés, konzultáció, csoportmunka, 

tesz/feladatlap kitöltés és feldolgozás  

4.1.5. Óraszáma: 36 

4.1.6. Beszámítható óraszáma: 0 

4.1.7. A tananyagegység tartalma – témakör megnevezése, óraszáma és a témakör tartalmi elemei: 

4.1.7.1. 

A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
A tűzoltás, műszaki mentés szervezete és vezetése 

10 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- A tűzoltás, műszaki mentés megszervezése, 

- A tűzoltás, műszaki mentés vezetése, átadása-átvétele, 

- A tűzoltás, műszaki mentés tervezése, 

- A tűzoltás vezetése, kötelező visszajelzések alapirányítási módban. 
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4.1.7.2. 

A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
Alkalmazott tűzoltás, műszaki mentés  

18 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- Alkalmazott tűzoltás, 

- Alkalmazott műszaki mentés. 

4.1.7.3.  

A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
A tűzoltásvezető tűzmegelőzéshez, tűzvizsgálathoz kapcsolódó feladatai 

2 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- Létesítési szabályok felhasználása a beavatkozásban, 

- Tűzvizsgálatot támogató feladatok. 

4.1.7.4. 

A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
A tűzoltó járművek taktikai alkalmazhatósága 

4 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 
- A tűzoltó járművek taktikai alkalmazhatóságának lehetőségei és feltételei. 

4.1.7.5. 

A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
Záró konzultáció 

2 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 
- A tananyagegység témaköreinek összefoglalása. 

5. Csoportlétszám 

5.1. 
Maximális 

csoportlétszám: 
20 fő 

6. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

6.1. 
Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés: 

A képzésben résztvevő kérésére a képző intézmény az előzetes tudásmérés lehetőségét biztosítja.  

6.2. 
Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés: 

Nincs 

6.3. Belső vizsga (záró, szummatív) értékelés: 

6.3.1. 
A tanfolyam elvégzését követően a képzésben résztvevő a belső vizsgán – külön jelentkezés nélkül – 

automatikusan részt vesz. 

6.3.2. 
Belső vizsgára bocsátás feltételei: 

A hiányzási óraszám nem lépi át a 3.2. pontban meghatározott keretet 

6.3.3. 

Vizsgabizottság összetétele, kijelölése: 

A 2-3 fős vizsgabizottságot a szervező megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója jelöli ki 

a megyei/fővárosi tűzoltósági főfelügyelő javaslata alapján. 

6.3.4. 

Belső vizsga tartalmi elemei: 

A képzés témakörének írásbeli és gyakorlati értékelése: 

Az írásbeli értékelés a képzés tananyagából összeállított feladatlapon feleletválasztásos és leíró feladatokat 

tartalmaz az alábbi témakörökben: 

- A tűzoltás, műszaki mentés megszervezése, vezetése, tervezése, 

- A felderítés, beavatkozás elmélete és gyakorlata, 

- Alkalmazott tűzoltás, műszaki mentés, 

- A tűzoltásvezető jelentési és kapcsolattartási feladatai, 

- A tűzoltásvezető tűzmegelőzéshez, tűzvizsgálathoz kapcsolódó feladatai, 

- A tűzoltó járművek taktikai alkalmazhatósága. 

A gyakorlati értékelés a képzés tananyagából összeállított komplex gyakorlati tűzoltás- és műszaki mentés 

vezetési feladatot tartalmaz az alábbi témakörökből: 

- A tűzoltás, műszaki mentés megszervezése, vezetése, tervezése, 

- A felderítés, beavatkozás elmélete és gyakorlata, 

- Alkalmazott tűzoltás, műszaki mentés, 

- A tűzoltásvezető jelentési és kapcsolattartási feladatai, 

- A tűzoltásvezető tűzmegelőzéshez, tűzvizsgálathoz kapcsolódó feladatai, 

- A tűzoltó járművek taktikai alkalmazhatósága. 
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6.3.5. 

A megszerezhető minősítések és a megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:  

A minősítés megfelelt, ha mind az írásbeli, mind a gyakorlati vizsgarész külön-külön is legalább 51 %, ez 

alatt a minősítés nem megfelelt. A vizsgarészek egyenlő arányban alkotják a végső minősítést. 

Nem megfelelt minősítés esetén a teljes vizsga egy későbbi alkalommal szervezett pótló vizsgán egy 

alkalommal megismételhető. Újbóli sikertelenség esetén a tanúsítvány kiadása érdekében meg kell ismételni 

a tanfolyamot. 

7. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 

7.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 

igazolás megnevezése: 
TANÚSÍTVÁNY 

7.2. 

A képzés elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltétele(i): 

A 6.3. pontban megfogalmazott belső vizsga megfelelt szintű teljesítése. 

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

8.1. Személyi feltételek: 

Az elméleti képzést felsőszintű (felsőfokú) állami és szakmai-, a gyakorlati képzést 

legalább 3 év szakmai gyakorlattal és középszintű (középfokú) állami és szakmai 

szakirányú (szerparancsnok, vagy annak megfelelő) képesítéssel rendelkező 

személy oktathatja. 

8.2. 
Személyi feltételek 

biztosításának módja: 

Az oktató a felnőttképzést folytató intézmény saját munkavállalója, vagy az oktatót 

képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy 

az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel. 

8.3. Tárgyi feltételek: 

A résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem és a hozzá kapcsolódó 

berendezési tárgyak: okostábla, flipchart tábla vagy kivetítő, tanulói és tanári 

létszámnak megfelelő asztal és szék. 

A megfogalmazott tanulási eredmények elérése, valamint a képzésben résztvevők 

szakmai cselekvőképességének kialakítása érdekében a szakmai képzést végző 

intézménynek a képzés teljes időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell az 

alábbi saját tulajdonú, a katasztrófavédelmi szerveknél rendszeresített, speciális 

eszközökkel. 

A képzés szervezője által biztosítandó: 

- (szak)tantermek, oktatási kabinetek, oktatástechnikai eszközök, 

- tűzoltás és műszaki mentési feladatok végrehajtására alkalmas gyakorlópálya, 

- tanári és tanulói segédletek, 

- 2 db. szabályosan felmálházott gépjárműfecskendő, 

- 1 db. műszaki mentő gépjármű, 

- legalább 10 db EDR rádió. 

A képzésben résztvevő, vagy beiskolázó által biztosítandó (megállapodás szerint): 

- rendszeresített egyéni védőfelszerelés  

o 1 db. tűzoltó védősisak (kámzsával), 

o 1 pár tűzoltó védőcsizma, 

o 1 db tűzoltó védőkabát, 

o 1 db tűzoltó védőnadrág, 

o pár tűzoltó védőkesztyű (tűzoltásra és műszaki mentésre is külön), 

o 1 db. mászóöv (tömlőkötéllel és bontó baltával), 

- rendszeresített csoportos használatú egyéni védőfelszerelés: 

o rendszeresített sűrített levegős légzőkészülék (komplett). 

8.4. 
Tárgyi feltételek 

biztosításának módja: 

Az oktatóterem és hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak meglétét felnőttképző 

tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony alapján biztosítja. 

A katasztrófavédelmi szerveknél rendszeresített, speciális eszközök meglétét a 

felnőttképző tulajdonjog alapján biztosítja. 

Az egyéni védőfelszereléseket a résztvevő, vagy beiskolázó a megállapodásuk 

szerint tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony alapján biztosítja. 
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