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A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

A rendszerváltás óta elmúlt közel három évtized tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a társadalmi-

politikai, valamint a gazdasági változások viszonylag gyors ütemben mennek végbe, azonban a 

humán igazgatás területén több időre van szükség az átalakuláshoz. A humán források 

fejlesztéséhez elengedhetetlen feltétel a humán erő korszerű képzése, ami a társadalom minden 

szegmensére, de kiemelten a közszférára és ezen belül is a rendészeti ágazatra, a rendvédelmi 

szerveknél szolgálatot teljesítőkre vonatkozik.  

Magyarországon az ezredfordulón kialakult a rendészeti igazgatás új szakterülete, a 

katasztrófavédelem. Nem csak szakmai követelmények növekedése, de az országban végbe menő 

gyors társadalmi, gazdasági, közigazgatási változások is szükségessé tették az oktatási, képzési 

rendszer felülvizsgálatát, korszerűsítését és az uniós normákkal történő harmonizálását.  

Megváltozott a jogszabályi háttér, így a katasztrófavédelem irányítására, szervezetére, illetve 

működésére vonatkozó jogi normarendszer is.  

A katasztrófák elleni védekezés új rendszerének kialakulásával párhuzamosan, azzal egyidejűleg 

megkezdődött a szakmai képzés, illetve ezen belül a tűzoltók felkészítésének újjáalakulása is.  Az 

egységes közszolgálati életpálya-modell megalkotása szintén alátámasztja a téma fontosságát, 

mivel ez előbbi szükségessé teszi a különböző képzési rendszerek összehangolását, egységesítését. 

Ezt azért is tartom fontosnak, mert a súlyos természeti, illetve civilizációs katasztrófák 

felszámolása során, az illegális migrációs hullámmal és a megnövekedett terrorcselekmény 

veszéllyel szembeni beavatkozáskor a társszervek összehangolt munkája rendkívüli fontossággal 

bír.  

Az elmúlt két évtized alatt összegyűjtött információk, illetve statisztikai adatok nemzetközi szinten 

is egyértelműen alátámasztják azt az állítást, hogy a tűz- és káresetek egyre nagyobb veszteséget 

okoznak az ipari országok gazdaságainak. A kár nagyságát a GDP 1 % -a körüli értékre 

becsülik.[1] A tűzoltói beavatkozást igénylő események jellege, összetétele folyamatosan változik. 

Már két évtizede, hogy a tűzesetek számának csökkenése mellett a műszaki mentések száma 

folyamatosan emelkedik. Ez a tendencia jellemző a fejlett országok többségére, így 

Magyarországra is.  

Szinte mindennaposak lettek a műszaki mentések és a tűzesetek, ahol az anyagi értékek mellett, 

elsősorban emberi életeket kell menteni. Ebből adódóan nagy hangsúlyt kell fordítani az állomány 

ismereteinek bővítésére, a problémamegoldó képesség fejlesztésére és a pszichés terhelés 

megfelelő kezelésére, feldolgozására.  
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Napjaink tűzoltó állományának széleskörű ismeretanyagra van szüksége ahhoz, hogy helyt tudjon 

állni a nehéz helyzetekben. Az általánosságban vett képzés nem elég, folyamatos továbbképzésre, 

valamint specializációra van szükség. 

A klímaváltozás okozta hatások következtében kialakult tűzesetek, rendkívüli természeti 

események felszámolásában szintén nagy feladat hárul a tűzoltókra. Kidőlt fák, vízzel elöntött 

pincék adnak munkát az egyre gyakrabban pusztító viharok következtében. A veszélyes anyag 

szállítmányok baleseteinek felszámolása speciális eszközöket, védőfelszereléseket és 

ismeretanyagot követel a beavatkozóktól.  

Az elmúlt időszakban a tűzoltóságnak is lépést kellett tartania az új kihívásokkal, melyek 

keretében jelentős fejlesztések történtek. Új, a műszaki mentési feladatokra alkalmas járművek és 

eszközök álltak rendszerbe, jelentős változás történt a személyi védőfelszerelések tekintetében, 

megváltozott a beavatkozások informatikai háttere is. 

 A világ élvonalába tartozó bevetési ruha, sisak, légzőkészülék került rendszeresítésre és ma már 

nem álom a telemetriás távfelügyeleti rendszer sem, amely pontos és valós adatot szolgáltat a 

tűzoltás vezető számára a beavatkozást végzők fizikai állapotáról, a levegő felhasználásáról, a 

munkavégzés idejéről. Az új eszközök számos új lehetőséget nyitnak meg a tűzoltók előtt egy-egy 

beavatkozás alkalmával, ugyanakkor ezek használata kihívást is jelent.  

A fentiek ellenére be kell látni, hogy a hazai és uniós források bevonásával, illetve költségvetési 

fedezet biztosításával megvalósuló, bármilyen nagyszabású műszaki beruházással, gépjármű, 

valamint informatikai és egyéb fejlesztéssel sem lehet pótolni a motivált és modern 

kompetenciákkal rendelkező humánerőt. Ehhez elengedhetetlen feltétel a korszerű, egységes 

képzési, továbbképzési, szakoktatási rendszer felépítése, illetve működtetése.  

Az oktatás és kiképzés során szerzett tudás minősége egy kritikus helyzetben mérettetik meg 

igazán. A hazai, illetve nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az alaposan átgondolt, jól 

szervezett, átfogó felkészítési háttér biztosítása elengedhetetlen a professzionális, a másodlagos 

károkat és veszteségeket minimalizáló beavatkozások végrehajtásához. 

A megfogalmazott problémakör nem nevezhető magyar sajátosságnak. Az általam tanulmányozott 

és elemzett külföldi képzési mechanizmusok, a nemzetközi kapcsolataimnak köszönthetően 

szerzett tapasztalatok szintén azt bizonyítják, hogy a szakoktatás folyamatos korszerűsítésére, 

egyes képzések integrálására az egységes rendvédelmi felkészítési rendszerre a szakmai 

követelmények prioritása mellett szükség van.     
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Az elmúlt évtizedek folyamatait elemezve, összességében elmondható, hogy az új feladatok által 

megkívánt szükséges lépéseket az oktatás-képzés területén az adott időben meg is történtek. 

Azonban mint minden képzés, ez sem örök, a változó igények szerint fejleszthető és fejlesztendő.  

Figyelembe véve a társadalomban, gazdaságban, illetve a közigazgatásban végbemenő 

folyamatokat, valamint az ország katasztrófa-veszélyezettségének jelentős változásait, 

meggyőződésem, hogy a katasztrófavédelmi szakemberek - beleértve a mentő tűzvédelem 

területén szolgálatot teljesítőket is - felkészítésének és folyamatos továbbképzésének 

mechanizmusát alaposan vizsgálni és elemezni kell.  

A fentieknek megfelelően a disszertáció tárgya: A tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési 

tevékenységére való felkészülés képzési, oktatási feladatai a katasztrófák elleni védekezés 

újjáalakult rendszerében. 

 

KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

1) Áttekinteni a magyar tűzoltó szakképzés szervezeti fejlődését a jogi szabályozásra, az 

irányítási, és szervezeti rendszerre, illetőleg az eszközrendszerre kiterjedőleg, valamint 

következtetéseket levonni napjaink tűzvédelmi rendszerének optimalizálása céljából. 

2) Elemezni és értékelni a nemzetközi tűzvédelmi statisztikai adatokat, kiválasztott országok 

tűzvédelmi és felsőfokú szakképzési rendszerét, amelynek alapján meghatározni a hazai 

felsőfokú képzési rendszert érintő lehetséges fejlesztési irányokat. 

3) Feltárni a Magyarországot érintő változó biztonsági kockázatokat, az országunk 

katasztrófaveszélyeztetettsége területén jelentkező újszerű tényezőket, amelyekre alapozva 

megvizsgálni a jelenlegi tűzvédelem rendszerében létrehozott és rendelkezésre álló 

személyi és technikai feltételeket. 

4) Megvizsgálni a tűzoltási és műszaki mentési gyakorlati képzés eszközeit, különös 

tekintettel a kiképző bázisok működési tapasztalatinak elemzésére. 

5) Tapasztalatokat gyűjteni a tűzoltóképzés egységes rendészeti moduláris képzésben történő 

végrehajtásának hatékonyságáról, előnyeiről és hiányosságairól, a továbbfejlesztés 

lehetőségeiről, amelynek alapján javaslatokat kidolgozni a rendszer alkalmazhatóságát 

növelő lehetőségekre. 

 

KUTATÁSI HIPOTÉZISEK 
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1) A hazai tűzoltóság és annak szakképzési rendszere szervezeti fejlődésének valamennyi 

stádiumában az adott időszak tűzvédelmével szemben támasztott követelményeknek 

kellett, hogy megfeleljen, amelynek részei a szakmai, a szervezeti és irányítási, valamint a 

személyi és technikai követelmények. 

2) A hazai tűzvédelmi képzési rendszer további fejlesztéséhez felhasználhatóak azok a 

nemzetközi tapasztalatok, amelyek az elmúlt két évtizedben bekövetkezett gazdasági, 

társadalmi és műszaki változásokhoz igazított, az európai és tengerentúli államokra 

jellemző tűzvédelmi szervezeti, irányítási és felsőfokú szakképzési rendszeréhez 

kapcsolódóan következtek be. 

3) A korszerű és a rendvédelmi szervek körében átjárható modulszerű tűzvédelmi képzési 

rendszer megfelel a hazánkat fenyegető biztonsági kihívásoknak, természeti és 

technológiai katasztrófaveszélyeztetettségnek, valamint a kezelésére szolgáló tűzvédelmi 

jog-, intézmény és eszközrendszernek. 

4) A hatékony tűzvédelmi képzés előfeltétele a gyakorlati képzés magas szintű végrehajtását 

biztosító kiképző központok országos és területi szinten történő szervezése és alkalmazása. 

5) A tűzoltóképzés rendészeti egységes moduláris képzés keretében történő végrehajtásának 

elsődleges tapasztalatai felmérhetők a képzésben résztvevők bevonásával empirikus 

kérdőíves kutatás útján, amelynek segítségével közvetlenül nyerhető információ a képzési 

rendszer továbbfejlesztésének lehetséges irányairól. 

 

KUTATÁSI MÓDSZEREK 

A kutatási célok megvalósítása érdekében az alábbi, főbb kutatási módszerek alkalmazására került 

sor:  

 egyéni tanulmányi és kutatási terv összeállítása a tudományos célkitűzéseim elérése 

érdekében;  

 a kutatási témával kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok és utasítások tanulmányozása 

és elemezése;  

 forráskutatás, a témával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalom, a megjelent 

kiadványok, tanulmányok, kéziratok, valamint a legfrissebb kutatások eredményeinek 

tanulmányozása, adatok összehasonlító elemzése, információanalízis, szintézis;   
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 a jelenleg meglévő képzési eszközpark és az alkalmazott oktatási módszerek 

tanulmányozása, ezek kritikai elemzése;  

 a szomszédos, illetve más Európai Uniós tagországok, valamint egyéb, általam kiválasztott 

országok képzési rendszereinek, konkrét tapasztalatainak, eredményeinek a megfelelő 

következtetések levonásával történő tanulmányozása és elemezése; 

 tapasztalatok gyűjtése, eszmecsere és konzultációk lefolytatása kutatókkal, valamint 

képzési, oktatási területén dolgozó gyakorlati szakemberekkel; 

 célirányos keresés végrehajtása könyvtárakban, valamint számítógépes hálózaton elérhető 

magyar és idegen nyelvű adatbázisokban; 

 saját összeállítású elégedettségi kérdőívek felhasználásával felmérést végrehajtása a 

hallgatók körében és elemzésük alapján következtetések levonása, illetve javaslatok 

kidolgozása. 

Az adatok összegyűjtése és feldolgozása 2016. decemberében fejeződött be.  

 

AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT 

A dolgozat fő célkitűzése volt a tűzoltói oktatás és képzés katasztrófavédelem egységes irányítási 

rendszerében történő működésének elemzése, értékelése, ahol fejezetenként feldolgozásra került 

a tűzoltóságok szervezeti fejlődéstörténete, a vonatkozó nemzetközi szakmai tapasztalatok, a hazai 

jogi szabályozás és a katasztrófavédelmi belső szabályozás kialakításának és fejlesztésének 

lehetőségei. 

A tudományos kutatás során végrehajtásra került a témában közölt hazai és nemzetközi 

publikációk, jogi és nem jogi normák áttekintése, feldolgozása, következtetések levonása; saját 

tapasztalatok gyűjtése, feldolgozása, értékelése, elsősorban a katasztrófavédelem szervezeteinél 

az új moduláris képzési rendszer kiépítése területén; valamint a hallgatói elégedettség vizsgálatok 

empirikus kutatási módszer felhasználása.  

A tudományos célkitűzések négy érdemi fejezetben kerültek feldolgozásra.  

Az egyes fejezetekben megtalálható a probléma részletes megfogalmazása, a vonatkozó normák 

ismertetése, a javasolt módszer részletezése, és végül az összegzés, vagyis a következtetések 

levonása.  

Az első fejezetben a szerző áttekintette és értékelte a magyar tűzvédelem szakképzési rendszere 

szervezeti fejlődését, amelynek eredményeként megállapította azt, hogy a szakképzési rendszer 
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kialakításának feltételei a tűzvédelemmel szemben támasztott szakmai, szervezeti és irányítási, 

személyi és technikai követelmények határozzák meg.  

A fejezet tudományos alapot szolgáltat az értekezés további részeihez. 

A második fejezetben található a dolgozat egyik legfontosabb eredménye, mivel a szerző a 

nemzetközi tűzvédelmi statisztikai adatok és tűzvédelmi szervezeti, irányítási, képzési modellek 

elemzése útján konkrét javaslatot tett a hazai felsőfokú szakképzésben is felhasználható 

nemzetközi tapasztalatok lehetséges alkalmazási lehetőségeire.  

A harmadik fejezet a Magyarország biztonsági kihívásainak és katasztrófa-

veszélyeztetettségének értékelésével foglalkozik. A szerző bizonyítottnak látja azt, hogy a 2011-

ben bevezetett új moduláris képzési rendszer alkalmas – e kihívások és veszélyeztetettség szerinti 

– a hazai tűzvédelmi rendszer működtetéséhez szükséges személyi (képzési és oktatási) feltételek 

biztosítására.  

Itt található a tűzoltási és mentési szakfeladatok ellátására történő felkészítés (kiképzés) 

végrehajtásához szükséges feltételek elemzése is.  

A harmadik fejezet második része a területi mentőközpontok központi szakirányítás melletti 

létrehozásának szükségességét tárgyalja és helyesen javaslatokat tesz országos rendszerben 

történő alkalmazási feltételeire.  

A negyedik fejezet a hallgatói elégedettség empirikus vizsgálati módszerének felhasználásával 

azonosította a tűzoltóképzés - egységes rendészeti moduláris alapú képzési rendszerében történő 

végrehajtásának - működési tapasztalatait. A szerző konkrét javaslatokat tett a képzési rendszer 

további fejlesztési irányaira. 

Az értekezés négy fejezetében foglalt kutatások eredményei alátámasztják a szerző kutatási 

hipotéziseit, amelyek a tűzoltói oktatás és képzés katasztrófavédelem egységes irányítási 

rendszerében történő működésének elemzésére és értékelése irányultak.  
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ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

1. A tűzvédelmi képzés szakmatörténeti elemzésének elvégzése alapján megállapítható, hogy 

Magyarországon a szakképzés - a mindenkori gazdasági, műszaki, politikai, illetve szervezeti és 

más egyéb változtatásokat figyelembe véve – folyamatosan fejlődött, a kor követelményeinek 

megfelelően. 

2. Az ezredfordulón megkezdte a működését a katasztrófavédelem – a rendészeti igazgatás új 

szakterülete. A katasztrófavédelmi képzési koncepció, amelyet 2003/2004. tanévben vezették be, 

az alap-, közép-, illetve felsőszintű, egymásra ráépülő, képzésből tevődött össze. 2008 évtől a 

képzés az új szakmastruktúra a kor és a szakterületek igényeinek leginkább megfelelő moduláris 

felépítésűvé és kompetencia alapúvá vált. A fentiek alapján elmondható, hogy a mindenkori 

változások szükségessé tették a szakterület új jogalapjainak, illetve működési rendszerének a 

megteremtését.     

3. A szükséges változásokat a 1996-ban megjelent meg a Szolgálati Törvény által megnőtt a 

felsőfokú állami szakmai képesítéssel rendelkezők iránti igény.  

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 

pedig a tűzoltóság feladatává tette a műszaki mentést, ami szükségessé tette a tűzoltóság műszaki 

bázisát és eszközparkjának fejlesztését, bővítését, valamint a megfelelő tudással rendelkező 

szakemberek elméleti és gyakorlati képzését.  

4. Az ezredfordulón a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezéséről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 

elfogadásával a tűzoltóság és a polgári védelem szervei országos és területi szinten 

katasztrófavédelmi igazgatóságként átvették a katasztrófavédelem és a polgári védelem 

irányítását, a tűzvédelem ágazati és a tűzoltóság tevékenységének szakmai felügyeletét. 2010-ben 

létrehozott Belügyminisztérium új szákképzési koncepciót vezetett be.  

Az új feladatok által megkívánt lépéseket az oktatás-képzés területén az adott időben meg is tették. 

Azonban mint minden képzés, ez sem örök, a változó igények szerint fejleszthető és fejlesztendő. 

Ez a folyamat jelenleg is folytatódik. 

5. A beavatkozó állomány képzésének hatékonyság növelése, a korszerű szakoktatási rendszer 

kialakítása, továbbá stabil működtetése csak akkor lehetséges, ha ehhez szükséges személyi, 

anyagi, valamint szervezeti feltételek megteremtésre, illetve javítására kerül sor. A képzési helyek 

kialakítása csakis anyagi és személyi feltételek megteremtése esetén lehetséges, amit a fejezetben 

vizsgált periódusban a hatályos jogszabály is alátámasztott.  
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Ezen feltételek nélkül az ország mentő tűzvédelmet teljesítő tűtolóságok nem tudnak megfelelni a 

kor kihívásainak és a törvényi követelményeinek. 

6. A tűz- és káresetek egyre nagyobb veszteséget okoznak az ipari országok gazdaságainak. A 

tűzoltói beavatkozást igénylő események jellege, összetétele a fejlett országok többségében 

folyamatosan változik. Mintegy másfél évtizede a tűzesetek számának csökkenése mellett, a 

műszaki mentések számának folyamatos emelkedése is látható.  

7. A tűzoltóság állományának minőségi összetétele befolyásolja az adott ország tűzvédelmének 

szintjét, ezért az általam vizsgált országokban kiemelt figyelmét szentelnek a szakoktatás 

színvonalának növelésére, a gyakorló bázisok felszereltségének korszerűsítésére, az oktatói gárda 

szakmai felkészültségének emelésére.  

8. A tűzoltók és mentők jelenlegi képzési rendszere nagyon változatos, ami magyarázható a 

biztonság terén végbemenő gyors változásokkal, ami egyaránt érinti a műszaki és az oktatási 

területet is.  

9. A tűzvédelem rendszere országonként nagyon eltérő és sok tényezőn múlik, amelyek az adott 

ország területi és államigazgatási rendszerének megszervezése, gazdasági, ipari, technikai 

fejlődésének szintje, illetve történelmi hagyományai is. A tűzoltóság szervezeti struktúrája és 

működési elvei szintén befolyásolják a tűzoltók képzését és oktatását. 

10. Az országok többségében a képzési rendszer az alap, a közép és a felső szintű felkészítést 

tartalmazza, valamint továbbképzésekből és különböző speciális tanfolyamokból tevődik össze, 

de esetenként moduláris rendszerben is történik oktatás. A szakoktatás minden országban 

egymásra épülő elemekből áll a helyi igények figyelembe vételével.  

11. Felsőfokú végzetséget a rendészeti, illetve a civil felsőoktatási intézményekben lehet szerezni. 

Több államban a tűzoltók, a tűzoltáson, illetve műszaki mentésen túl orvosi segítséget is nyújtanak. 

Az országok többségében működik önkéntes tűzoltóság is. Több országban, ahol az önkéntesek 

létszáma többszörösen meghaladja a hivatásosokét az önkéntesek felkészítésének minősége 

megközelíti a hivatásosokét. 

12. A vizsgált országok összehasonlítása alapján igazolt az hipotézis, hogy a hivatásosokra alapuló 

védelem és ennek megfelelő képzési, felkészítési rendszer összességében jó és biztonságos. A 

hivatásos tűzoltóságok munkáját szükséges jól felkészült, bevetésre kész és együttműködésre 

képes önkéntesekkel kiegészíteni. 
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13. Az önkéntesek képzési igényei, a riasztások összetételének változásai szükségessé teszik a 

képzési, oktatási rendszer folyamatos változtatását, korszerűsítését és a továbbfejlesztését, az 

önkéntes munkáért járó kedvezmény skálának szélesítését.  

14. A képzések során felértékelődik a gyakorlatok szerepe. Az oktatás színvonalának emelése 

érdekében, a gyakorlatok megszervezéséhez létre kell hozni és fenntartani a jól felszerelt, magasan 

kvalifikált oktatói gardával rendelkező képzési-oktatási bázisokat.  

15. Az elmúlt években Magyarországon zajló dinamikus változások gyors és rugalmas reagálást 

igényeltek. Az új kockázati tényezők megjelenése és térnyerése befolyásolta az ország biztonsági 

helyzetének változását. Magyarország kitettsége folyamatos változáson ment és megy keresztül 

biztonsági, illetve nemzetbiztonsági értelemben egyaránt. Az országot fenyegető veszélyek közül 

a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése az új típusú kihívás.  

A katasztrófavédelemnek - mint a polgári lakosságot fenyegető veszéllyel - ezzel is foglalkoznia 

kell, továbbá az esetleges káros következmények felszámolásában és a lakosság ellátásában is részt 

kell vennie.  

16. A zökkenőmentes és hatékony tűz- és kárfelszámolás érdekében az irányító és beavatkozó 

állomány kiképzésére és továbbképzésére érdemes nagy hangsúlyt fektetni. A beavatkozó 

állomány képzése területén szükség van a logisztikai háttér fejlesztésére, műszaki eszközökkel, 

különböző gyakorló pályákkal és szakképzett oktató gárdával rendelkező kiképzési bázisok 

kialakítására, amely - az elméleti és gyakorlati oktatás mellett – képes a normatív-jogi alapok 

kidolgozásában is részt venni. 

17. A megváltozott biztonsági helyzet, az új kihívások és a korábban még nem létező, illetve 

kisebb valószínűséggel előforduló veszélyforrások a jelenlegi oktatási rendszer átalakítását, 

megreformálását igényli és ennek következményképpen a tűzoltók képzését, szakoktatását is 

módosítani célszerű, tovább kell azt fejleszteni.  

18. 2015. július elsején bevezetésre került a rendészeti életpályamodell. Az új rendszer 

kidolgozásakor törekedtek a három szakterület átjárhatóságának megteremtésére is, ami szintén 

kihatással van a képzési rendszer átalakítására. Az új, közös alapokon nyugvó moduláris képzés 

eredményeként a rendvédelmi pályák átjárhatóvá válnak. Az új típusú egységes képzési rendszer 

a rendvédelmi pályát kezdőknek olyan alapismeretek elsajátításának lehetőséget biztosítja, 

amelyek máshol nem szerezhetők be. Ez a megszerzett tudás nélkülözhető a sikeres szakmai 

karrier felépítéséhez, mivel valamennyi rendvédelmi szerv egységes alapelvek, szabályok és 

normák szerint működik.   
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19. Folytatódik a tűzoltóság technikai fejlesztése, amely az egyre összetettebb feladatok 

elvégzésének elengedetlen feltétele. Az új fejlesztési stratégia szerint 2015-2020évek között ez a 

folyamat elsősorban két fő területet érint. Az egyik fejlesztendő terület a járműtechnikai 

eszközpark modernizálása, a másik az egyéni védőeszközök, felszerelések fejlesztése. A technika 

fejlesztésnél elengedhetetlen a beavatkozó állomány kiképzésének, szakmai tudásának folyamatos 

fejlesztése, nemcsak a modern eszközök szakszerű és biztonságos használata, hanem a fenntartása 

miatt is.   

20. A hatékony képzés megköveteli az elméleti oktatás mellett a gyakorlati felkészítést is. Az 

elméleti oktatás során szerzett tudás begyakorlásához nélkülözhetetlen a jól felszerelt, szükséges 

műszaki eszközökkel és szakképzett oktató gárdával rendelkező központi bázis, amely országos 

szinten szakmai módszertani és koordinációs központ szerepet is be tud tölteni. Magyarországon 

a központi bázis szerepét a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tölti be. 

21. A helyi sajátosságokat figyelembevevő, illetve a speciális tudást igénylő kiképzést nem 

célszerű és lehetetlen egy központi bázison folytatni. Az elfogadott képzési koncepció szerint a 

rendvédelmi alapozó modul elvégzése után a tűzoltók szakmai felkészítése elsősorban a KOK-on, 

valamint a Térségi Oktatási Központokban (TOK) folytatódik. A TOK-k egyelőre még nem 

funkcionálnak kiképzési bázisokként. Ráadásul a kijelölt bázisok az elhelyezkedésük miatt sem 

lennének elegendőek az ország teljes területének lefedésére, tehát még több központ szükséges. 

22. A hivatásos, de főképpen az önkormányzati, önkéntes, valamint, megállapodás esetében, a 

létesítményi tűzoltók területi képzésében szerepet játszhatnának nagyméretű vidéki 

tűzoltólaktanyák, amelyek esetenkénti 30-40 fő elszállásolására, képzési feltételeinek biztosítására 

elhelyezésileg alkalmasak. A regionális kiképző bázisok a tényleges helyi igényekre támaszkodva, 

közelebb hozzák az oktatást a végrehajtás színhelyéhez.  

23. Természetesen, a szükséges feltételek megteremtését nem lehet teljes mértékig az adott megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóságokra áthárítani; a központi finanszírozás, illetve irányítás, 

koordinálás, éhez egységes képzési programok és követelmény-rendszer szükségesek.  

24. A speciális feladatok, mint, például a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozások 

végrehajtására előkészítő képzéssel, illetve az iparbiztonsággal kapcsolatos szakképesítéssel is.  

Az alapvető szaktudás és készségek nélkül a szűkebb specializációhoz tartozó feladatokat sem 

lehet végrehajtani. Az alapok megszerzéséhez viszont egységesen feldolgozott és összehangolt 

módszertanra, követelményrendszerre valamint értékelési kritériumokra van szükség.  

Ezek feldolgozása illetve betartásuk ellenőrzése, a helyi oktatók továbbképzése a központi kiképző 

bázis egyik feladatát képezi.  
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25. A hallgatói elégedettségi vizsgálatokból megállapítható, hogy összes képzés magas hozzáadott 

értekkel bír, azonban bizonyos elemeit kiegészíteni és kibővíteni is szükséges. A friss felvételisek 

esetén – a helyzetükből adódóan – a szervezés rendkívül nagy hangsúlyt kap, azonban már ott is 

felmerül a gyakorlati foglalkozások, valamint a szakmai tárgyak óraszám növelésének igénye, 

illetve kommunikációs és pszichológiai ismeretek oktatásának szükséglete. 

26. A hivatástudat a magasabb szakmai szinteken levők esetében szükséges folyamatosan 

erősíteni, ösztönözni, esetleg e téren új módszereket kipróbálni.  

27. A magasabb szintű képzésekben résztvevő hallgatók - akik már szakmai ismeretekkel és 

tapasztalattal rendelkeznek - konkrét igényeiket megfogalmazták a tárgyi feltételek meglétére, 

illetve az informatikai háttér megerősítésére vonatkozóan. Tehát, minél nagyobb szakmai tudással 

rendelkeznek a hallgatók, annál magasabb követelményeik vannak a képzés minőségével 

kapcsolatban. E miatt a különböző szakmai csoportoknál elengedhetetlennek tartom a 

differenciális viszonyulást, hozzáállást a képzések szervezéséhez és lebonyolításához, a hallgatók 

eltérő igényeinek és a szakmájukból adódó sajátosságok figyelembe vételével. 

 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1) A magyar és a nemzetközi tűzvédelemi szakképzési rendszer összehasonlító elemzése és 

kritikus értékelése alapján bizonyítottam, hogy a szakképzési rendszer kialakításának 

feltételeit a tűzvédelemmel szemben támasztott szakmai, szervezeti és irányítási, személyi 

és technikai követelmények határozzák meg, továbbá nemzetközi tűzvédelmi statisztikai 

adatok és tűzvédelmi szervezeti, irányítási, képzési modellek elemzése útján kijelöltem a 

hazai képzésbe adaptálható külföldi elemeket. 

2) Magyarország biztonsági kihívásainak és katasztrófa-veszélyeztetettségének értékelését 

követően bebizonyítottam, hogy a 2011-ben bevezetett új moduláris képzési rendszer 

alkalmas – e kihívások és veszélyeztetettség szerinti – a hazai tűzvédelmi rendszer 

működtetéséhez szükséges személyi (képzési és oktatási) feltételek biztosítására. 

3) Elemeztem a tűzoltási és mentési szakfeladatok ellátására történő felkészítés 

végrehajtásához szükséges feltételeket, amelyek alapján bizonyítottam a területi 

mentőközpontok központi szakirányítás melletti létrehozásának szükségességét, majd 

vizsgálataim alapján kidolgoztam azok országos rendszerben történő alkalmazásának 

feltételeit.  
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4) A hallgatói elégedettség empirikus vizsgálati módszerének felhasználásával azonosítottam 

a tűzoltóképzés - egységes rendészeti moduláris alapú képzési rendszerében történő 

végrehajtásának - működési tapasztalatait, amelynek alapján konkrétam megjelöltem a 

képzési rendszer további fejlesztési irányait. 

 

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA; AZ 

ÉRTEKEZÉS AJÁNLÁSAI 

1 A kutatómunka eredményeit elsősorban tűzvédelem tűzoltási és műszaki-mentési 

tevékenységének fejlesztéséhez ajánlott felhasználni, amely elsősorban a felkészítés, az 

oktatás és a képzés területén valósulhat meg.  

2 Az értekezésben elvégzett vizsgálatok alapját képezhetik a tűzvédelmi oktatás, képzés és 

felsőoktatás területén történő további kutatási irányok meghatározásának, illetve további 

kutatási feladatok végrehajtásának. 

3 Értekezésem különböző részei megfelelő átszerkesztést követően felhasználható, az adott 

témakör részegységeként jegyzetként, segédletként, szakmai leírásként, a további kutatásra 

irányuló kezdeményezések témajavaslatként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Katasztrófavédelmi Intézet, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Katasztrófavédelmi 

Oktatási Központ, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz- és 

Katasztrófavédelmi Intézet és más felsőfokú tanintézményekben, valamint a hazánkban 

működő katasztrófavédelmi szervezetek és tűzoltóságok képzési rendszerében. 

 

A DOKTORJELÖLT TÉMAKÖRBŐL KÉSZÜLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 

LEKTORÁLT SZAKMAI FOLYÓIRATCIKKEK (ON-LINE IS) 

Külföldi idegen nyelvű folyóiratba 

1. Horváth Galina, Kuti Rajmund: Задачи руководителя аварийно-спасательных работ по 

ликвидации аварий при перевозке опасных веществ автотранспортом 

POZHARY I CHREZVYCHAJNYE SITUACII: PREDOTVRASHENIE LIKVIDACIA 

(1): pp. 30-34. (2017) ISSN 2071-9116  

2. R. Kuti; G. Zólyomi; G. Horvath; R. Molnár: Oпасность взрывов пылевоздушных 

смесей и возможность их профилактики в пищевой промышленности POZHARY I 

CHREZVYCHAJNYE SITUACII: PREDOTVRASHENIE LIKVIDACIA 2016:(1) pp. 

71-77. (2016) ISSN 2071-9116 
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3. I. Berki; G. Horvath: 60 лет будапештскому Музею защиты от катастроф. 60 éves a 

budapesti Katasztrófavédelmi Múzeum. POZHARY I CHREZVYCHAJNYE SITUACII: 
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SITUACII: PREDOTVRASHENIE LIKVIDACIA 1: pp. 64-68. (2013) ISSN 2071-9116.  

5. I. Berki; G. Horvath: A magyar tűzoltóképzés a II. világháború végétől 1958-ig. 
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3: pp. 35-38. (2013) ISSN 2071-9116 
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való felkészülési feladatai. Подготовка пожарных к аварийно-спасательным работам в 

Венгрии Magyarországon TEKHNOLOGII TEKHNOSFERNOJ BEZOPASNOSTI 

3:(37) pp. 1-7. (2011) ISSN 2071-9116 

7. Horváth Galina: Az önkormányzatok szerepe a lakosság védelmében a rendkívüli 

helyzetek során. Роль муниципальных органов при обеспечении безопасности 

населения от чрезвычайных ситуаций. TEKHNOLOGII TEKHNOSFERNOJ 

BEZOPASNOSTI 3:(31) pp. 1-3. (2010) ISSN 2071-9116 

8. Horváth Galina: A műszaki-mentési feladatokra történő alapképzés vizsgálata a hivatásos 

tűzoltóságnál Magyarországon TEKHNOLOGII TEKHNOSFERNOJ BEZOPASNOSTI 

5:(29) pp. 3-11. (2010) ISSN 2071-9116 

9. Horváth Galina: Tűzoltási és műszaki-mentési képzési feladatokat ellátó központi kiképző 

bázis kialakítási lehetőségeinek vizsgálata О создании базового национального центра 

обучения защите от катастроф, пожаров и чрезвычайных ситуаций TEKHNOLOGII 

TEKHNOSFERNOJ BEZOPASNOSTI 6:(34) pp. 1-8. (2010) ISSN 2071-9116 

10. Kuti Rajmund , Horváth Galina: Об опыте базовой подготовки профессиональных 

пожарных к проведению аварийно-спасательных работ в Венгерской Республике 

TEKHNOLOGII TEKHNOSFERNOJ BEZOPASNOSTI 5:(33) pp. 1-6. (2010) ISSN 
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