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Tőzvédelmi el ıadó  
Iskolarendszeren kívüli szakképzés 

OKJ: 52 86107 0000 00 00 
 
 
 
KÉPZÉSI CÉL 
 

A tőzvédelmi elıadó szakképzés célja a gazdálkodó szervek, önálló 
vállalkozások részére szakmájukat értı, munkaköri feladataikat önállóan 
ellátni képes tőzvédelmi szakemberek képzése. A kitőzött céloknak 
megfelelıen felkészíteni a képzésben résztvevıket a különbözı építmények, 
létesítmények tőzvédelmének értékelésére, szabályozására, 
megszervezésére, irányítására, mőködtetésére, ellenırzésére, a tőzvédelmi 
információs rendszer kialakítására, az adminisztrációs feladatok ellátására, 
valamint a munkavállalók tőzvédelmi felkészítésének megszervezésére. 

 
 
 
TUDNIVALÓK A KÉPZÉSR İL 
 
A képzésben való részvétel és a szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

 
- érettségi bizonyítvány 
- modulzáró vizsga eredményes letétele 

 
Képzési idı:  7 - 8 hónap, 200 óra 

 
Képzés helyszíne: 9022 Gyır, Újkapu u. 15. 

 
Képzés ütemezése: Kéthetente, péntek és szombat 

 
Bizonyítvány: A tanulók a képzés befejezése és a sikeres vizsga után államilag 
elismert (OKJ-s), középfokú szakképesítést kapnak.  

 
Jelentkezés: Képzésünkre a keretszámok betöltéséig folyamatosan lehet jelentkezni.  

 
Szakmai vizsga részei: A képzés gyakorlati és szóbeli vizsgával zárul. A szakmai 
vizsga egyes részei alól felmentés nem adható. 
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A KÉPZÉS TÉMAKÖREI:  
 
A tananyag 4 fı modulból áll, amely 14 tanegységre osztott.  
 

I. modul:  Tőzoltási és mentési ismeretek  
II. modul:     Mőszaki ismeretek  
III. modul:    Tőzmegelızési ismeretek  
IV. modul:     Tőzvédelmi igazgatási ismeretek  

 
 
 
 
TÉRÍTÉSI DÍJ:  
 
A térítési díj 160.000,-Ft, amely a jegyzetek és a vizsga díját is tartalmazza. 
Kérelemre kamatmentes részletfizetési lehetıséget biztosítunk.  
 
A képzés a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható. 
 
 

 

 
 
 

Regisztráció: A regisztrációs díj 15.000,- Ft, mely magában foglalja az adminisztrációs 
költségeket, továbbá ennek befizetésével biztosíthatja a tanuló a helyét. Ez az összeg 
a térítési díjba beszámításra kerül. A beiratkozást követıen a tanulót folyamatosan 
értesítjük az adott képzés indulásáról. Amennyiben a csoportlétszám nem éri el a 
minimális 12 fıt - illetve a képzést nem tudjuk elindítani - természetesen a befizetett 
regisztrációs díjat visszatérítjük. 


