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1. Alapadatok 

A belső szakmai képzés: 

1.1. Megnevezése: Tűzoltó alaptanfolyam  

1.2. Képzési program azonosító száma: KOK 008/2/2021. 

1.3. A belső szakmai képzéssel nem szerezhető meg szakképesítés: 

1.4. 

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

végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: 

A képzéssel megszerezhető képesség alkalmassá teszi a résztvevőt tűzoltási és műszaki mentési feladatok 

elsajátítására. 

1.5. 

A képzés célja: 

A képzés célja, hogy az alapvető tűzoltási, mentési feladatok biztonságos, szakszerű és önálló végrehajtásra a 

résztvevőket képessé tegye.  

1.6. 

A képzés célcsoportja: 

A képzés elsődleges célcsoportja azok a személyek, akik tűzoltó szolgálatot szeretnének ellátni önkormányzati 

tűzoltóságoknál, alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságoknál vagy önkéntes tűzoltó 

egyesületeknél, és a képzési programmal elérhető 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. 

A tűzoltói 

beavatkozások során 

a tűzoltáshoz 

rendszeresített 

eszközöket és 

szakfelszereléseket 

használ. 

Ismeri a tűzoltó 

szakfelszerelések és 

eszközök 

csoportosítását, illetve 

azok használatának 

biztonságtechnikai 

követelményeit, 

előírásait. 

Részleteiben ismeri a 

központi 

katasztrófavédelmi 

szerv vezetője által 

kiadott Szerelési 

Szabályzatban 

foglaltakat. 

Szem előtt tartja a 

beavatkozás során 

alkalmazott 

eszközök 

biztonságos 

használatával és a 

munka-, baleset, 

egészség és 

környezetvédelemm

el kapcsolatban 

alkalmazandó 

szabályokat. 

Vezetői irányítás 

mellett, másokkal 

együttműködve 

alkalmazza a 

beavatkozás szintjének 

megfelelő speciális 

tűzoltó 

szakfelszereléseket és 

eszközöket. 

2. 

Az előírásoknak 

megfelelően 

használja a 

védőfelszereléseket. 

Ismeri a 

védőeszközöket, azok 

csoportosítását, 

alkalmazási 

területüket. 

Szem előtt tartja a 

védőeszközök 

alkalmazásának 

szabályait. 

Vezetői utasításra 

kiválasztja és használja 

a veszélyforrásnak 

megfelelő, szükséges 

védőeszközöket. 

3. 

Taktikai ismereteinek 

birtokában 

alkalmazza 

beavatkozás esetén a 

veszélyeztetettségnek 

megfelelő eszközeit, 

felszereléseit. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a beavatkozás 

taktikai ismereteket. 

Belátja és elfogadja 

a beavatkozás 

taktikai utasítások 

szükségességét és 

tudatosan, 

szakszerűen 

alkalmazza azokat. 

Felelősséget vállal a 

taktikai beavatkozás 

során a jelenlévő 

személyek testi 

épségért. Feladatait a 

beavatkozás taktikai 

ismereteit betartva 

hajtja végre. 
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2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

2.1. Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség 

2.2. Szakmai végzettség: - 

2.3. Szakmai gyakorlat: - 

2.4. Egészségügyi alkalmasság: Szükséges 

2.5. Előzetesen elvárt ismeretek: - 

2.6. Egyéb feltételek: Betöltött 18. életév 

3. Tervezett képzési idő 

3.1. A képzés óraszáma: 40 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. Tűzoltó műszaki ismeretek 5 3 8 

4.2. Tűzoltási ismeretek 12 2 14 

4.3. Szerelési ismeretek 0 18 18 

4.1. Tananyagegység  

4.1.1. Megnevezése: Tűzoltó műszaki ismeretek  

4.1.2. Célja: 

A képzésben résztvevők ismerjék meg a tűzoltás és műszaki mentés eszközeit. 

Ismerjék meg a tűzoltás és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó 

alapvető védőeszközöket, szakfelszereléseket és gépeket, továbbá a hírforgalmi 

eszközök főbb műszaki jellemzőit és igénybevételi, alkalmazási lehetőségeit. A 

képzésben résztvevők munkavégzésükhöz kapcsolódóan megalapozott és 

rendszerezett alapismeretekkel rendelkezzenek a műszaki szakterület 

sajátosságairól. 

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: 8 

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: 
Tűzoltó munkavédelem 

1 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- A munkavédelem alapfogalmai 

- A munkavédelem jogi szabályozási rendszere 

- Általános munkavédelmi szabályok 
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4.1.7.2.  

A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
Tűzoltó szakfelszerelések 

3 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- Szívó-, nyomóoldali szakfelszerelések,  

- Habképzés eszközei,  

- Mászó eszközök, tűzoltó kötelek 

- Tűzoltókészülékek 

 

4.1.7.3. 

A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
Tűzoltó védőeszközök 

4 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- Egyéni védőeszközök fogalma, csoportosítása, fej-, test-, kéz-, láb-, hő- és 

vegyi anyagok elleni védelem 

- Légzésvédő eszközök 

 

4.2. Tananyagegység  

4.2.1. Megnevezése: Tűzoltási ismeretek  

4.2.2. Célja: 

A képzésben résztvevők ismerjék meg az égés- és oltáselmélet alapjait.  Ismerjék 

meg a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység feladatrendszerét, ezek 

elméleti alapjait, szabályozási rendjét. Kapjanak átfogó képet a tűzoltás 

szervezéséről a tűzoltási és műszaki mentési események elhárítása során 

szervezhető beosztásokról és ezek feladatairól. Legyenek tisztában, a 

tematikában szereplő, különböző típusú káresemények felszámolási 

feladataival és biztonsági szabályaival. 

4.2.3. 
Megvalósítása során 

alkalmazott munkaformák: 

 egyéni munka 

 csoportos munka 

4.2.4. 

Megvalósítása során 

alkalmazott képzési 

módszerek: 

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

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

tesz/feladatlap kitöltés és feldolgozás  

4.2.5. Óraszáma: 14 

4.2.6. Beszámítható óraszáma: 0 

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

4.2.7.1. 

A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
Égéselmélet és oltóanyag ismeret 

6 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- Égéselméleti alapismeretek 

- Oltóanyag ismeret 

- Oltóanyag-ellátás alapjai 

 

4.2.7.2.  

A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
Tűzoltás szabályai és szervezete 

4 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- A tűzoltás, műszaki mentés szervezete 

- A tűzoltásban résztvevők kötelességei, jogai 

- A tűzoltás folyamata (algoritmusa) 

 

4.2.7.3. 
A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
Alkalmazott tűzoltási és műszaki mentési ismeretek 

4 óra 

 
A témakör tartalmi 

elemei: 

- Feszültség alatti elektromos berendezések tüzeinek oltásának szabályai 

- Talajszint alatti épületek, helyiségek, lakóterek és tetők oltásának szabályai 

- Mezőgazdasági és vegetáció tüzek oltásának szabályai 

- Műszaki mentések jellemzői, közúti beleseteknél történő beavatkozás 

szabályai 

 

 

 



Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Képzési program 
Nyilvántartási szám: B/2020/001929     Tűzoltó alaptanfolyam 

  

5 

4.3. Tananyagegység  

4.3.1. Megnevezése: Szerelési ismeretek  

4.3.2. Célja: 

A képzésben résztvevők sajátítsák el és gyakorolják be a szerelési szabályzatnak 

megfelelően a szerelési és mentési ismereteket, a szívó és nyomóoldali 

szakfelszerelések síkba történő megszerelését, az egyéni és csoportos 

védőeszközök használatát. 

4.3.3. 
Megvalósítása során 

alkalmazott munkaformák: 

 egyéni munka 

 csoportos munka 

4.3.4. 

Megvalósítása során 

alkalmazott képzési 

módszerek: 

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

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

tesz/feladatlap kitöltés és feldolgozás  

4.3.5. Óraszáma: 18 

4.3.6. Beszámítható óraszáma: 0 

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

4.3.7.1. 

A témakör megnevezése, 

óraszáma: 
Szerelési ismeretek 

18 óra 

A témakör tartalmi 

elemei: 

- Tömlővezeték szerelése 

- Alapvezeték szerelése 

- Osztott sugár szerelése gépjárműfecskendőről síkban és magasba 

- Föld alatti és földfeletti tűzcsap szerelése, beüzemelése 

- Táplálások szerelése 

- Létra szerelés magasba és mélybe  

- Létramászás 

- Mentőkötél felvétele, használat utáni készenlétbe helyezése, mentőkötések 

5. Csoportlétszám 

5.1. 
Maximális 

csoportlétszám: 
30 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 szakmai vizsga (záró, szummatív értékelés): 

 A tanfolyam elvégzését követően a képzésben résztvevő a belső szakmai vizsgán – külön jelentkezés 

nélkül – automatikusan részt vesz.  

 A belső szakmai vizsgát a képzési időszaktól függetlenül, külön vizsganapon kell megszervezni. 

6.3.1. 

Belső szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

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

 A belső szakmai vizsgára az a személy is jelentkezhet, aki az Ifjúsági Tűzoltó Tanfolyamot 

eredményesen elvégezte és e mellett részt vett a belső vizsga szervezője által a légzésvédő eszköz 

alkalmazásával, magasba-, és mélybe szerelési feladatok ellátásával kapcsolatban szervezett és 

végrehajtott 8 órás kiegészítő képzésen. 

6.3.2. 

Vizsgabizottság összetétele, kijelölése: 

A vizsgabizottság tagjait a mindenkor hatályos szakmai utasítások figyelembevételével kell kijelölni. A 

vizsgabizottság 1 fő elnökből és 2 fő tagból áll. A vizsgabizottság elnöke legalább felső szintű szakmai 

végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező személy lehet. A vizsgabizottság tagjai azok lehetnek, 

akik legalább középszintű tűzoltó szakmai képesítéssel rendelkeznek. 
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6.3.3. 

Belső szakmai vizsga tartalmi elemei: 

 Írásbeli:  

A Tűzoltó műszaki ismeretek és a Tűzoltási ismeretek tananyagegységhez tartozó témakörökből 

összeállított írásbeli feladatlap kitöltése személyenként. 

A feladatlap kitöltési ideje 1x45 perc. 

 Gyakorlati:  

A Szerelési ismeretek tananyagegységhez tartozó témakörökből rajkötelékben szerelési feladatot 

hajtanak végre. 

A végrehajtás szabályossága és pontságát személy szerint, egyenként kell értékelni. 

A feladat egy összetett szerelési feladat síkban, melynek végrehajtási ideje rajonként 20 perc. 

6.3.4. 

A megszerezhető minősítések és a megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:  

 A minősítés megfelelt, ha az elért szint gyakorlati értékelés során legalább 51 %, ez alatt a minősítés 

nem megfelelt. 

 Nem megfelelt minősítés esetén a tanúsítvány megszerzése érdekében a tanfolyamot meg kell ismételni. 

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 6.3.3. pontban megfogalmazott belső szakmai vizsga 6.3.4. pontban 

leírtak szerinti megfelelt szintű teljesítése. 

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

8.1. Személyi feltételek: 
Az elméleti és gyakorlati képzést legalább középfokú iskolai és középszintű 

szakmai szakirányú képesítéssel rendelkező személy oktathatja. 

8.2. 
Személyi feltételek 

biztosításának módja: 

Az oktató a felnőttképzést folytató intézmény, vagy a megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóság saját munkavállalója, vagy az oktatót a képző intézmény, illetve a 

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 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 tűzoltási feladatok végrehajtására alkalmas gyakorló pálya, működő földalatti és 

földfeletti tűzcsappal, 1 db szabályosan felmálházott gépjárműfecskendő, sűrített 

levegős légzőkészülék (legalább gépjármű fecskendőnként 6 db komplett készülék 

és a létszámtól függően 1 db tartalék palack/fő), tűzoltókészülékek 

(résztvevőnként minimum 1 db 6kg-os porraloltó tűzoltókészülék). 

 

Személyenként biztosítandó tűzoltó védősisak, csizma, bevetési védőruha 

(lángálló), tűzoltó védőkesztyű, szerelési foglalkozásokon alkalmazható minősített 

munkavédelmi kesztyű, mászóöv, kámzsa, rendszeresített sűrített levegős 

légzőkészülék álarccal/fő (amennyiben ezt az oktatás szervezője vagy beiskolázó 

nem tudja biztosítani), szolgálati vagy munkaruházat. 

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: 

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

-  számítástechnikai eszközök, asztali számítógépek, szoftverek, kézi- és mobil   

rádióterminálok. 

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. 
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