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Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, 
a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 
valamint az üzembe helyező mérnökök 

tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése. 
 
A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (1033. Budapest, Laktanya u. 33.) tűzvédelmi 
szakvizsgára felkészítő képzést és továbbképzést szervez a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. 
sz. melléklet 10. és 11. pontja szerinti beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket 
tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök 
részére. 
 
A képzés célja: 
 
A beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki 
vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tanfolyami képzés utáni tűzvédelmi 
szakvizsgára történő felkészítése. 
 
A továbbképzés célja: 
 
A tűzvédelmi szakvizsgával már rendelkező beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket 
tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök a 
továbbképzés után következő tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítése. 
 
Bemeneti követelmény: 
 
A képzésre azok a műszaki mérnöki diplomával (289/2005. (XII. 12.) Korm. r. 2. sz. mell.) 
rendelkezők jelentkezhetnek, akik tervezési tevékenységet végző szolgáltató által igazolt 
legalább 1 év gyakorlattal, vagy tervellenőrzési gyakorlattal rendelkeznek. 
 
A továbbképzésre azok jelentkezhetnek, akik a vizsga időpontjában a szakterületre érvényes 
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkeznek. 
 
A képzés tartalmi elemei: 

− tűzjelzés formai és tartalmi követelményei, 
− égés és oltáselmélet, 
− tűzvédelmi jogszabályok,  
− Országos Tűzvédelmi Szabályzat, építmények tűzvédelme, 
− tűzjelző, érzékelő rendszerek, 
− tűzvédelmi berendezések telepítése, 
− az Európai Parlament és a Tanács, valamint a Bizottság vonatkozó rendeletei, 
− a vonatkozó Nemzeti Szabványok. 



 
A képzés egy közös részből, valamint egy tűzjelző- vagy tűzoltó rendszerek modulból áll. 
A komplex képzés három részből áll egy közös, valamint egy-egy tűzjelző- és tűzoltó 
rendszerek modulból. 
 
Képzési idő: 
 
tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam: 
 
A beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 
valamint az üzembe helyező mérnökök felkészítő tanfolyama 40 órás. (5 nap + vizsga) 
 
A beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 
valamint az üzembe helyező mérnökök felkészítő tanfolyama 56 órás. (7 nap + vizsga) 
 
A komplex képzés, amely a tűzjelző és tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért 
felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök felkészítő tanfolyama 72 
órás. (9 nap + vizsga) 
 
tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő továbbképzés: 
 
A beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 
valamint az üzembe helyező mérnökök felkészítő tanfolyama 16 órás. (2 nap + vizsga) 
 
A beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 
valamint az üzembe helyező mérnökök felkészítő tanfolyama 20 órás. (2,5 nap + vizsga) 
 
A komplex képzés, amely a tűzjelző és tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért 
felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök felkészítő tanfolyama 28 
órás. (3,5 nap + vizsga) 
 
Képzési időpontok és vizsgák: 
 
Beépített tűzjelző rendszerek képzés: 2012. október 08-12-ig, vizsga: 2012. október 19. 0800 
Beépített tűzoltó rendszerek képzés: 2012. október 08-10-ig és 15-18-ig, vizsga: 2012. 
október 19. 0800 
Komplex képzés (tűzjelző és tűzoltó rendszereket is tartalmazza): 2012. október 08-12-ig és 
15-18-ig, vizsga: 2012. október 19. 0800 
 
Továbbképzési időpontok és vizsgák: 
 
Beépített tűzjelző rendszerek továbbképzés: 2012. október 24-25-ig, vizsga: 2012. október 
27. 1200 
Beépített tűzoltó rendszerek továbbképzés: 2012. október 24. és 26-27-ig, vizsga: 2012. 
október 27. 1200 
Komplex továbbképzés (tűzjelző és tűzoltó rendszereket is tartalmazza): 2012. október 24-27-
ig, vizsga: 2012. október 27. 1200 
 
Jelentkezési határidő mindkét képzés esetében: 2012. szeptember 21. 
 



Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap és 
− a képzés esetében a csatolt műszaki mérnöki végzettséget igazoló diploma másolatának, 

valamint tervezési tevékenységet végző szolgáltató által igazolt legalább 1 év gyakorlati 
időt, vagy tervellenőrzési gyakorlati tevékenységet tanúsító igazolás, illetve 

− a továbbképzés esetében a vizsga időpontjában a szakterületre még érvényes tűzvédelmi 
szakvizsga bizonyítvány másolatának 

megküldésével lehet. 
 
A jelentkezési lapot és mellékletét kérjük levélben, elektronikusan, vagy faxon megküldeni: 
Levelezési cím: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 1033 Budapest, Lakatanya u. 33. 
E-mail: peter.petrik@katved.gov.hu . 
Fax: +36-1/436-15-64 
 
A képzés helyszíne: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 1033. Budapest, Laktanya u. 33. 
Figyelem! A képzés ideje alatt az intézmény területén belül parkolást nem tudunk biztosítani! 
 
A képzések minden nap 0800-tól 1535-ig tartanak (kivéve: 10. 09. és 10. akkor 16:30-ig) 
A képzés és továbbképzés minden esetben regisztrációval kezdődik, ahol a képzési költségek 
befizetéséről szóló igazolást le kell adni, vagy be kell mutatni. 
 
A képzési költségek befizethetőek banki átutalással, vagy postai csekkel a BM OKF GEK 
számlájára, illetve hétfő délelőttönként a BM OKF GEK laktanya utcai házipénztárában. 
A befizetésekre csak a képzésindításról szóló kiértesítő levél kézhezvételétől kezdődően van 
lehetőség. 
 
Ezen felül a regisztrációkor be kell mutatni a jelentkezéskor másolatban benyújtott műszaki 
mérnöki végzettséget igazoló diplomát és eredetben le kell adni a tervezési tevékenységet 
végző szolgáltató által igazolt legalább 1 év gyakorlati időt, vagy tervellenőrzési gyakorlati 
tevékenységet tanúsító igazolást, ha az nem eredetben lett a jelentkezési laphoz mellékelve..  
 
A továbbképzésen a regisztrációkor eredetben be kell mutatni a jelentkezéskor másolatban 
benyújtott a vizsga időpontjában még érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt. 
 
A képzés és továbbképzés csak kellő számú jelentkező esetén indul (min:15 fő). 
 
Igény esetén az iskola kollégiumában a szabad kapacitások erejéig szállást tudunk biztosítani 
4.500,- Ft/fő/éjszaka áron. 
A képzések alatt az iskola menzáján 950,- Ft/adag áron ebéd rendelésére van lehetőség. 
Kérjük, a szállás és étkezési igényüket a jelentkezési lapon jelezzék! 
 
A jelentkezések beérkezése után mindenki értesítést kap a képzés, továbbképzés megtartása, 
valamint az érdeklődés hiánya miatti elmaradása esetén is. 
 
Érdeklődni lehet: 
Petrik Péter tű. őrgy. 
tanulmányi kiemelt főreferens 
1/4361-566, BM: 27-566,  
vagy peter.petrik@katved.gov.hu 



 

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 
1033 Budapest, Laktanya u. 33. 

Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 
 

FAT lajstromszám: AL-2160 
Szakképzési nyilvántartási szám: 01-0902-05 

Tűzvédelmi szolgáltatási nyilvántartási szám: SZ124/10-11/21/2012  

J E L E N T K E Z É S I  L A P  

� Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az 
üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyamra és vizsgára. 

� Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az 
üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyamra és vizsgára. 

� Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 
valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő komplex tanfolyamra és 
vizsgára. 

Magyar Mérnök Kamarai azonosítószám:.................................................................................................. 

Név: ..............................................................................................személyi ig. sz.: ................................... 

Születési név:........................................................... Anyja neve: .............................................................. 

Születési hely:.......................................................... év:......................... hó:....................nap: .................. 

Lakcím:....................................................................................................................................................... 

E-mail: .............................................................................................................. tel:.................................... 

Állampolgárság: ...................................................... munkaköre:............................................................... 

Iskolai végzettség: ........................................................................oklevél száma: ..................................... 

Költségviselő neve: .................................................................................................................................... 

Költségviselő címe: .......................................................................................... tel:.................................... 

Adószáma: ...........................................számla sz.:..................................................................................... 

Költségviselés módja: 
o Banki átutalás 
o Befizetés postai csekken 
o Házipénztári készpénzes befizetés (csak előzetes egyeztetés alapján lehetséges) 

A jelentkezés megrendelésnek minősül, a részvételi feltételeket magamra nézve kötelezőnek tartom, 
a képzés díját határidőre – a képzés kezdetéig – megfizetem. Lemondást csak írásban fogadunk el, a 
tanfolyam kezdetét megelőző 8 napig. 

A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk elfogadni. 

A jelentkezési lapot és a mellékleteket kérjük elektronikusan, vagy faxon az alábbi címre küldeni: 

 E-mail: peter.petrik@katved.gov.hu Fax: +36-1/436-15-64 

Nevem és címem a tervezői nyilvántartásban történő nyilvánosságra hozatalához hozzájárulok. 

Dátum:................................................. 

 ................................................... ..................................................  
 jelentkező aláírása cégszerű aláírás 

A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a 289/2005. (XII. 12.) Korm. r. 2. sz. melléklet szerinti 
műszaki mérnöki végzettség másolatát, valamint tervezési tevékenységet végző szolgáltató által 
igazolt legalább 1 év gyakorlati időt, vagy tervellenőrzési gyakorlati tevékenységet tanúsító igazolást. 
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FAT lajstromszám: AL-2160 
Szakképzési nyilvántartási szám: 01-0902-05 

Tűzvédelmi szolgáltatási nyilvántartási szám: SZ124/10-11/21/2012  

J E L E N T K E Z É S I  L A P  

� Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az 
üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő továbbképzésre és vizsgára. 

� Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az 
üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő továbbképzésre és vizsgára. 

� Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 
valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő komplex továbbképzésre és 
vizsgára. 

Magyar Mérnök Kamarai azonosítószám:.................................................................................................. 

Név: ..............................................................................................személyi ig. sz.: ................................... 

Születési név:........................................................... Anyja neve: .............................................................. 

Születési hely:.......................................................... év:......................... hó:....................nap: .................. 

Lakcím:....................................................................................................................................................... 

E-mail: .............................................................................................................. tel:.................................... 

Állampolgárság: ...................................................... munkaköre:............................................................... 

Iskolai végzettség: ........................................................................oklevél száma: ..................................... 

Költségviselő neve: .................................................................................................................................... 

Költségviselő címe: .......................................................................................... tel:.................................... 

Adószáma: ...........................................számla sz.:..................................................................................... 

Költségviselés módja: 
o Banki átutalás 
o Befizetés postai csekken 
o Házipénztári készpénzes befizetés (csak előzetes egyeztetés alapján lehetséges) 

A jelentkezés megrendelésnek minősül, a részvételi feltételeket magamra nézve kötelezőnek tartom, 
a képzés díját határidőre – a képzés kezdetéig – megfizetem. Lemondást csak írásban fogadunk el, a 
tanfolyam kezdetét megelőző 8 napig. 

A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk elfogadni. 

A jelentkezési lapot és a mellékletet kérjük elektronikusan, vagy faxon az alábbi címre küldeni: 

 E-mail: peter.petrik@katved.gov.hu Fax: +36-1/436-15-64 

Nevem és címem a tervezői nyilvántartásban történő nyilvánosságra hozatalához hozzájárulok. 

Dátum:................................................. 

 ................................................... ..................................................  
 jelentkező aláírása cégszerű aláírás 

A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a vizsga időpontjában a szakterületre még érvényes 
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát. 


