A 43. sorszámú Tűzvédelmi előadó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A szakképesítés azonosító száma: 52 861 10

1.2.

Szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó

1.3.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400
2. EGYÉB ADATOK

2.1.

A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: 2.2.

Szakmai előképzettség: -

2.3.

Előírt gyakorlat: -

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.

Elméleti képzési idő arány: 70%

2.7.

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8.

Szintvizsga: -

2.9.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR

3.1.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
A

3.1.1.

FEOR száma

3.1.2.

3163
3163
3163
3163
3163

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

3.2.

B
FEOR megnevezése
Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

C
a szakképesítéssel
betölthető
munkakörök(ök)
Tűzvédelmi előadó
Tűzbiztonsági előadó
Tűzmegelőzési előadó
Tűzrendész
Tűzvédelmi ügyintéző

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek,
létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. 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 szakképesítéssel rendelkező képes:
-

speciális információkat gyűjteni
elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást
tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket

3.3.

tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni
gyakorlatokat szervezni és értékelni
szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját
ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni
vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat
kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel
fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését

Kapcsolódó szakképesítések
A

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
53 861 10
Tűzvédelmi főelőadó
szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosítója
megnevezése
10396-12
Tűzvédelmi előadó feladatai
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget
tesz.

5.2.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

azonosító
10396-12

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezés
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Tűzvédelmi előadó feladatai
szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az építmények, létesítmények tűzvédelmi paramétereinek
ellenőrzése, értékelése
A vizsgafeladat ismertetése:
A tűzvédelmi előadó jelölt feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelését
végzi meghatározott adatok és körülmények alapján, amelybe beletartozik a tűzveszélyesség
meghatározása, építmények tűzállósági követelményeinek ellenőrzése, oltóanyag-szükséglet
meghatározása, kiürítési feltételek ellenőrzése, tűzszakaszméretek értékelése, tűzterhelési
értékek meghatározása, tűzvédelmi szervezeti, szervezési és használati viszonyok
szabályozása, valamint a megállapítások bizonyítása és dokumentálása írásban.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.3.

Központi írásbeli vizsgatevékenység –

A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tűzvédelmi előadó feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
- A tűzvédelmi jogok és kötelezettségek ismerete
- A tűzvédelmi létesítési és használati követelmények ismerete
- A tűzoltó szakfelszerelések, védőeszközök, beépített tűzvédelmi berendezések ismerete
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 40 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4.

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A gyakorlati vizsgafeladat során
használható segédeszközöket a vizsgafeladat közlő lap tartalmazza. A használható jogszabályokat és
műszaki dokumentumokat a vizsgaszervező biztosítja.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szóbeli vizsgán a vizsgázó külön húz a), b) és c) kérdést. A feleleténél az egyes kérdésrészek külön
kerülnek osztályozásra. A szóbeli vizsga eredménye a vizsgafeladatonként kapott osztályzatok
kerekítési szabályokkal számított számtani átlaga alapján kerül meghatározásra. Amennyiben
valamelyik szóbeli rész, vizsgafeladat elégtelen (1) értékelést kapott, a szóbeli vizsga eredménye
elégtelen. A vizsgázónak ebben az esetben javító vizsgát csak az elégtelenre értékelt szóbeli
részterületből kell tennie.
Amennyiben a gyakorlati vizsgatevékenység elégtelen (1) értékelést kapott, a szakmai vizsga sikertelen.
Ebben az esetben – amennyiben a szóbeli vizsgatevékenység eredményes – a vizsgázónak csak a
gyakorlati vizsgatevékenységből kell javítóvizsgát tennie.
Ha a vizsgára előkészített gyakorlati vizsgafeladatokat, vagy azok értékelési útmutatóit a
vizsgabizottság elnöke jóváhagyás előtt módosíttatta, átdolgoztatta, akkor e tényt a
vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Az elkészített és értékelt gyakorlati vizsgamunkákat az értékelési útmutatóval együtt az értékelést végző
szakértők az osztályzatra vonatkozó javaslattal együtt a szóbeli vizsga megkezdése előtt adják át a
vizsgabizottság elnökének.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Szoftverek
Számítógép
Jogszabálygyűjtemény
Speciális adatbázis
Egyéni védőfelszerelés
Tűzoltó készülékek
Tűzoltó szakfelszerelések
Tűzoltó anyagok
Valós üzemi körülmények (eseti gyakorlása)

7. EGYEBEK
7.1.

Validáció: A

B

7.1.2.
7.1.3.

Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok, szakképesítések
0785-06
Tűzvédelmi előadó feladatai
52 8915 02
Tűzvédelmi előadó

7.1.4.

53 8915 1

7.1.1.

7.2.

7.2.1.
7.2.2.

Tűzvédelmi előadó I.

C

D

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai követelménymodulok
10396-12
Tűzvédelmi előadó feladatai
10396-12
Tűzvédelmi előadó feladatai
10396-12

Tűzvédelmi előadó feladatai

A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként,
valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:
A

B

azonosító
szám

A szakképesítés megnevezése

52 861 10

Tűzvédelmi előadó

C
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

