
 

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevé-

kenységeinek részletes leírása:  
 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 
 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány. 
 

Egyéb feltételek: − 
 

11.2 Írásbeli vizsga 
 

11.2.1  A vizsgatevékenység megnevezése: Tűzvédelmi főelőadói feladatok – interaktív vizsga 
 

11.2.2  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 
 

Digitalizált tesztlap kitöltése számítógépen. A vizsga kérdéssora 50 feleletválasztós, kiegészí-

tendő, sorrendbe állítandó, összepárosítandó kérdésből áll, amelyeknek a témakörei a 9.1. 

pontban megfogalmazott ismeretekre vonatkozó tanulási eredményeket fedik le. A vizsgához 

segédeszköz nem használható. 
 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 
 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30% 
 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a vizsgaszervező által elkészített 

javítási és értékelési útmutató alapján a számítógép automatikusan értékeli a feladatot. 
 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51 %-át elérte. 
 

11.3 Projektfeladat 
 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex tűzvédelmi főelőadói vizsgadolgozat 
 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 
 

A vizsgatevékenység két részből áll. 
 

1. A vizsgázó vizsgadolgozat keretében a vizsgaszervező által összeállított feladatleírás 

alapján komplexen értékeli egy feltételezett, a jogszabályi követelmények alapján fel-

sőszintű tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy szaktudását igénylő létesítmény 

tűzvédelmi helyzetét, és írásos beszámolót készít megállapításairól, a szükséges intéz-

kedésekről és a lehetséges fejlesztési irányokról. 
 

2. A vizsgadolgozat szóbeli kiegészítéseként a vizsgázó a megállapításait ismerteti, 

szakmailag alátámasztja, megvédi, valamint számot ad a vizsgadolgozat feladatához 

kapcsolódó tűzoltási, tűzvédelmi igazgatási és műszaki felkészültségéről. 
 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 80 perc, ebből 60 perc 

a vizsgadolgozat és 20 perc a szóbeli kikérdezés 
 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 % 
 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
 

– A vizsgadolgozat tartalma, jogi és szakmai megfelelősége, a vizsgázó írásbeli 
kommunikációs készsége – 50 % (az értékelés külön értékelőlapon történjen, hogy 

a javítás a szóbeli kiegészítést ne befolyásolja). 
 



– A szóbeli kiegészítés tartalma, szakmai helyessége, a vizsgázó szóbeli kommuni-

kációs készsége – 50 % (az értékelés az írásos beszámolóval közös, vagy külön ér-

tékelőlapon is történhet). 
 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 60%-át elérte és ezen belül a vizsgadolgozata és a szóbeli elbeszélgetésen 

nyújtott teljesítménye külön-külön önállóan is eléri a kapható pontok 51%-át. 
 

 

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 
 

 –1 fő informatikai szakember a számítógépes rendszer folyamatos működésének bizto- 
sítására.  

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

 számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal;
 a gazdálkodó szervezetek számára előírt tűzvédelmi okmányok, dokumentumok, nyilván-

tartások;
 a gazdálkodó szervezetek számára előírt, a vizsgahelyszínen eredetben biztosítható tűzol-

tó készülékek, tűzvédelmi eszközök, felszerelések;
 a gazdálkodó szervezetek számára előírt, a vizsgahelyszínen eredetben nem biztosítható 

tűzvédelmi berendezések, rendszerek fényképe, makettje, modellje, rajza vagy egyéb, 
azok bemutatására és jellemzésére, értékelésére alkalmas szemléltető eszközök.

 

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 
 

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: 
 

A vizsgázó a projektfeladat során számológépet, íróeszközöket, valamint a magával ho-

zott vagy a vizsgaszervező által biztosított jogszabályokat, szabványokat, Tűzvédelmi 

Műszaki Irányelveket használhatja. 
 

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: 
 

A vizsgarészek végrehajtásának sorrendje: 
 

1. Írásbeli vizsga (amelynek eredményes teljesítése a projektfeladat megkezdésé-

nek feltétele).  
2. Projektfeladat. 

 


