9 A szakmai követelmények leírása:
Nem modulszerű felépítés esetén:

9.1
Sorszám
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Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Körültekintően jár
el a veszélyek
felmérése, a tűzvédelmi kockázatok értékelése során, elkötelezett a
biztonságos munkavégzés, üzemeltetés feltételeinek
megteremtése
mellett. Törekszik
a szakszerű ugyanakkor közérthető
kommunikációra.
Nyitott a szakmai
innovációkra, újdonságokra.

Felméri a gazdálIsmeri a gazdálkokodó szervezet,
dó szervezetek
létesítmény tűzvé- tűzvédelmi köteledelmi kötelezettsézettségeit, a tűzgeit és állapotát,
megelőzés létesímelynek keretében tési és használati
különösen kockászabályait. Ismeri
zatot értékel, elleés érti a tűzvédelnőrzi a tűzállósági mi szakmai kifejekövetelményeket,
zéseket, meghatámeghatározza az
rozásokat.
oltóanyag szükségletet, a tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények teljesülését, a kiürítés
feltételeit, a tűzszakaszok méreteit,
majd arról szóban
és írásban beszámol, javaslatokat
tesz a hiányosságok javítására és a
fejlesztési irányokra.
Elkészíti a tűzvéIsmeri a tűzvédeSzem előtt tartja a
delemmel kapcso- lemmel kapcsolatűzvédelmi szalatos szabályozási tos jogi és szakmai bályzókban foglaldokumentumokat,
szabályokat, a
takat. Törekszik a
melyekben dokutűzvédelemi dodokumentációs
mentálja a tűzvékumentumok fajrend kialakítására
delmi eszközökkel,
táit, tartalmi és
és megtartására.
berendezésekkel
formai követelmékapcsolatos infornyeit és azok kémációkat.
szítésének, vezetésének szabályait.
Szakmailag támo- Ismeri a gazdálkoBelátja a tűzvégatja a tűzvédedó szervezetek
delmi szolgáltatálemmel kapcsolaáltal igénybe vesok megfelelő
tos szolgáltatói
endő tűzvédelmi
színvonalú ellátászerződések megszolgáltatások
sának fontosságát,
kötését, módosítákörét, jellemzőit,
ugyanakkor gazsát, teljesítésének
valamit a szerző- daságossági szemellenőrzését, igazo- désekkel kapcsola- pontokat is figyelását.
tos alapvető jogi
lembe vesz.
szabályokat.

Önállóság és
felelősség mértéke
Felelősséget vállal a
létesítmény tűzvédelmi helyzetéért, az
általa tett megállapításokért.

Felelősséget vállal az
elkészített dokumentumok tartalmáért,
naprakészen tartásáért, az esetleges hibákat önállóan javítja.

Felelős az általa
nyújtott szakmai
tanácsokért, az ellenőrzött és igazolt
teljesítés megfelelőségéért.
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Ellátja a tűzvédelmi oktatással, kapcsolatos szervezési
és nyilvántartási
feladatokat, összeállítja a tűzvédelmi
oktatás tematikáját,
valamint tűzvédelmi oktatást tart.

Ismeri a tűzvédelmi oktatás fajtáit, célját, jellemzőit, módszertani
szabályait, valamint a tűzvédelmi
oktatással kapcsolatos szabályokat,
nyilvántartási feladatokat.
Megtervezi és érIsmeri a gyakorlatékeli a tűzvédelmi
tok tartására vogyakorlatokat.
natkozó szabályoKözreműködik a
kat, kötelezettsétűzoltóságok gya- geket, rendelkezik
korlataiban, azok
a gyakorlatok
előkészítésében,
megtervezéséhez
lebonyolításában és szükséges szakmai
értékelésében.
ismeretekkel.
Képviseli a megbíTisztában van a
zóját.
létesítmény beavatkozás szempontjából jelentős
sajátosságaival.
Kezeli a tűzvédelIsmeri a tűzvémi rendszeres és
delmi eszközök,
rendkívüli ellenőrberendezések,
zésekkel, felülfelszerelések fevizsgálatokkal,
lülvizsgálatára,
karbantartásokkal
karbantartásával,
kapcsolatos nyilellenőrzésével
vántartásokat, és
kapcsolatos felavezeti a szükséges datokat, a szüksédokumentumokat.
ges nyilvántartások, dokumentációk vezetésének
szakmai tartalmának követelményeit, szükségességét.
Rendszeresen
Rendelkezik a
kommunikál a
tűzvédelmi szakgazdálkodó szerve- mai kommunikázet, létesítmény
cióhoz szükséges
munkavállalóival,
szakmai ismereés a külső szervetekkel, valamint
zetekkel. Megfele- szóbeli és írásbeli
lő módon tájékozkommunikációs
tatja az érintetteket.
készségekkel.

Belátja a tűzvédelmi ismeretek
fontosságát, elkötelezett a tűzvédelmi oktatások
szakmai és didaktikai szempontból
is színvonalas
megtartásáért.

Önállóan képes tűzvédelmi oktatás megtartására. Betartja a
tevékenység ellátására vonatkozó határidőket, adatkezelési
szabályokat.

Kész együttműködni a létesítmény vezetőivel
és munkavállalóival. A gyakorlatok
tervezése során
elkötelezett azok
szabályos végrehajtása iránt.

Irányítja a gyakorlatok tervezését és értékelését, értékeléskor javaslatokat fogalmaz meg. Biztosítja a sikeres
együttműködéshez, a
gyakorlatok levezetéséhez szükséges
feltételeket.

Minőségorientált,
figyelembe veszi a
jogszabályban
előírt kötelezettségeit. Törekszik a
vonatkozó szabályzókban meghatározott ciklusidők betartására.

A nyilvántartásokat,
dokumentációkat
önállóan vezeti, felelősséget vállal az
azokban szereplő
adatokért, és azok
naprakészségéért.
Ellenőrzi a szükséges
munkafolyamatok
végrehajtását, önálló
javaslatokat fogalmaz meg.

Képviseli a tűzvédelmi érdekeket
mind a munkavállalókkal, mind
külső szervezetekkel történő kommunikáció során.
Másokkal való
együttműködésre
törekszik. Kommunikáció során
udvarias, betartja
az etikai normá-

Önállóan kommunikál, tájékoztatást
nyújt, melyért felelősséget vállal.
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Részt vesz a tűzvédelmi és egyéb
tűzvédelmi kérdéseket is érintő hatósági ellenőrzéseken, bejárásokon.
Szakmailag támogatja megbízóját az
ezekkel kapcsolatos felkészülési
feladatokban, ügyféli kötelességek
teljesítésében és
jogok gyakorlásában.
Átlátván és értékelvén a gazdálkodó szervezet, létesítmény fejlesztései
nyomán bekövetkező tűzvédelmi
helyzet változását,
javaslatot tesz a
tűzvédelmi megfelelőség kialakítására.

Rendelkezik a
hatósági ellenőrzésen való részvételhez szükséges
szakmai ismeretekkel, ismeri a
hatósági ellenőrzések, bejárások
alapvető jogi és
szakmai, valamint
biztonsági szabályait.

kat.
Elfogadja a szakmaetikai elveket,
kész a hatósággal
történő együttműködésre.

Felelősséget vállal az
általa végzett szakmai munkáért, önállóan végrehajtja az
esetleges hibák javítását, kezdeményezi
a szükséges intézkedések megtételét.

Felismeri a fejlesztések, átalakítások során a tűzvédelmet érintő
részkérdéseket,
ismeri a tűzvédelmi szabályoknak
történő megfelelés
kialakításához
szükséges műszaki
és szervezési
megoldásokat.

Képviseli a változások alatt a tűzvédelmi érdekek
érvényesülésének
fontosságát, szem
előtt tartja azok
teljesülését. Elkötelezett a tűzbiztonság szintjének
folyamatos fenntartása, lehetséges
fejlesztése mellett.

Felügyeli a változtatásokat, átalakításokat, a szükséges intézkedésekkel kapcsolatban javaslatokat fogalmaz meg, új
megoldásokat kezdeményez.

Szem előtt tartja
az egyéni védőeszközök használatát, szükség szerint kezdeményezi
azok használatát.

Betartja és betartatja
mind az egyéni védőeszközök, mind a
tűzvédelmi berendezések használatának
szabályait. Felelősséget vállal a tűzvédelmi berendezések
szakszerű működtetéséért és működőképességéért.
Vezetői irányítással a
feltárt hiányosság
javításához szükséges intézkedéseket
megteszi, felelősséget vállal az általa
ellenőrzött terület
megfelelőségéért.
Munkavégzése során
betartja a munkavédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi előírásokat.
Önállóan képes a
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Szakszerűen használja a tűzvédelmi
berendezéseket,
felszereléseket.

Ismeri az egyéni
védőeszközök
szakszerű alkalmazásának feltételeit, érti a tűzvédelmi berendezések, felszerelések
működésének,
használatának
módját.
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Végrehajtja a szükséges tűzvédelmi
ellenőrzéseket,
bejárásokat, szakmai szemléket tart.
Értékeli azok
eredményét, javaslatokat fogalmaz
meg munkáltatója,
megbízója számára.

Naprakészen isKritikusan szemlémeri a vonatkozó
li a tűzvédelmi
tűzvédelmi haszhelyzetet, elkötenálati szabályokat, lezett a hiányossáismeri a bejárágok korrekt feltásokkal kapcsolatos rása mellett, kezmunkavédelmi,
deményezi a felközegészségügyi,
tárt hiányosságok
környezetvédelmi
megszüntetését,
szabályokat.
kész megoldási
javaslatokat tenni.
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Használja a mun-

Rendelkezik a

Nyitott az új

kavégzéshez szük- munkavégzéséhez
kommunikációs
munkavégzéshez
séges informatikai
szükséges inforcsatornák haszná- szükséges informatieszközöket, kezeli a matikai ismeretekkel latára, a hatósággal
kai eszközök,
nyilvántartások
történő elektronikus
rendszerek
vezetéséhez,
kapcsolattartás
használatára
ügyintézéshez
szabályait
szükséges
elfogadja.programokat.

