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IV.1. Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet

Az oktatási igazgatóhelyettes irányításával mű-
ködő szervezeti egységek koordinálják, adminisztrál-
ják és végzik a teljes oktatói, nevelői tevékenységet.

Tanulmányi Osztály

A Tanulmányi Osztály a tanintézet oktatási te-
vékenységének központi koordinációs, tervezési-
szervezési és adminisztrációs szervezeti egysége. 
Feladatkörében ellátja a szakképzések, belső szak-
mai képzések, továbbképzések igényfelmérési, en-
gedélyeztetési munkáit. Az osztály létszáma 9 fő, 
és az osztályvezető. Ebből 7 fő oktatásszervező, 1 fő 
koordinátor, 1 fő oktatás-technikus.

Az egyes képzési formák felosztásra kerültek az 
oktatásszervezők között, tehát szakterület-felelősi 
rendszer működik.  Egymás helyettesítése a közös 
irodában lévő munkatársak között valósul meg.

A képzésszervezés a képzés meghirdetésétől, a 
jelentkezési lapok begyűjtésétől a bizonyítvány átvéte-
lének aláírással történő elismeréséig tart. OKJ-s képzé-
sek esetében ezt a felnőttképzési törvény szabályozza, 
de belső intézkedéssel, -a tanulmányi és vizsgasza-

bályzattal- ez kiterjesztésre került az egyéb képzések-
re is. Jelenleg 14 olyan OKJ-s szakképzés van, melyek 
szervezésére és a vizsgáztatásra a KOK jogosult. Az 
egyéb belső szakmai képzések különböző szakfeladat 
ellátására vagy technika kezelésére jogosítanak. Ezek 
mellett nagyon fontos a nem hivatásos tűzoltók részére 
szervezett szakmai képzések köre, melyek tartalmuk-
ban megegyeznek a hivatásosok képzésével.

Az órarend-szerkesztési és a nyilvántartásba 
vétellel kapcsolatos feladatokat az osztály végzi. A 
havi órarend a tanmenetek alapján készül.

A havi hallgatói szolgálat vezénylését is a Tanul-
mányi Osztály állítja össze. Ez azért előnyös, mert a 
tanulmányi elfoglaltságokat az osztály munkatársai 
ismerik, így fontos, megismételhetetlen tanórákról, 
gyakorlatokról nem hiányzik a hallgató.

A tanintézetnek folyamatos jelentési és statisztikai 
adatszolgáltatási kötelezettsége van az NSZFH elekt-
ronikus felületén az OKJ-s szakképzésekről, és minden 
egyes képzésről a Pest Megyei Kormányhivatal Okta-
tási Hivatalához, melyet szintén az osztály végez.

Naprakészen tartják a KOK hivatásos állomá-
nya továbbképzési pontszerzési kötelezettségének 
helyzetét a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és 
Tudományfejlesztési Főosztály honlapján. Itt készül-
nek el a hivatásos állomány egyéni éves továbbkép-
zési tervei is. 

A rendfokozati vizsgák szervezését az OKF-
GEK-KOK vonatkozásában tiszthelyettesi, zászlósi, 
tiszti szinteken, főtiszti rendfokozati vizsgát a ka-
tasztrófavédelem országos szintjén a tanintézet végzi.

Az oktatásszervezési, koordinációs és admi-
nisztrációs feladatok ellátása mellett az osztály részt 
vesz a különböző szintű, oktatást-képzést érintő 
normaalkotási folyamatokban véleményező, eseten-
ként komplex előkészítő tevékenységével. Végzi a 
különböző tanintézeti jelentések, előterjesztések ok-
tatási területet érintő kidolgozását.

Tűzvédelmi és Hatósági Szakcsoport

Az elmúlt évtizedben a szakcsoport elnevezése 
és személyi állománya is jelentős változásokon ment 
át. A korábbi Hatósági és Tűzmegelőzési Szakcso-
port – korábban: tanszék – különböző elnevezések-
kel, a kezdetektől fogva a tűzmegelőzési (létesítés 
és használat tűzvédelme), a tűzvédelmi igazgatási, 
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a tűzvizsgálati, illetve az azokat megalapozó termé-
szettudományi, jogi és műszaki ismereteket oktatja a 
tűzoltók és civil tűzvédelmi szakemberek számára.

A szakcsoport jelenlegi állománytábla szerinti 
létszáma 6 fő, ez a létszám az elmúlt 10 évben több-
ször változott, a kezdeti 5 fő nőtt 12 főre, majd 11 fő 
lett és ez csökkent 6 főre.

A Katasztrófavédelem szervezetének 2012. ápri-
lis 1-jei átszervezésével jött létre az Alapozó Ismereti 
és Hatósági Szakcsoport, a korábbi Hatósági és Tűz-
megelőzési Szakcsoport feladatköre kibővült, átala-
kult. Addigi feladatrendszere kiegészült a szolgálati, 
a vezetési-szervezési ismeretek oktatásával, a nyelvi 
képzéssel, valamint a fizikai felkészítéssel és a sport-
szervezési tevékenységgel. Természetesen személyi 
állományának létszáma növekedett. 2012. augusztus 
1-jével kisebb változás következett be, mivel az ide-
gen nyelvi képzés átkerült a Nyelvi Szakcsoporthoz.

A 2014/2015-ös tanévben történt újabb állo-
mánytábla változás következtében 2015. január 
1-jével az Alapozó Ismereti és Hatósági Szakcsoport 
feladatköre és személyi állománya megváltozott, és 
létrejött a Tűzvédelmi és Hatósági Szakcsoport. 

A szakcsoport tevékenysége során az oktatott, 
felügyelt témakörök az alábbi csoportokba sorolha-

tók, általános alapozó és szakmai alapozó ismeretek, 
valamint a speciális szakmai ismeretek (tűzvédelmi, 
tűzmegelőzési és hatósági ismeretek). A szakcso-
port az alábbi tananyag egységek és tananyag ele-
mek oktatását végzi, továbbá közreműködik azok 
tananyag-tartalmának és pedagógiai dokumentáci-
óinak fejlesztésében, korszerűsítésében és az ezzel 
összefüggő kidolgozó és vizsgáztatási munkában:

 ▪ építészeti ismeretek,
 ▪ létesítés és használat tűzvédelmi szabályai,
 ▪ igazgatási ismeretek,
 ▪ veszélyes technológiák,
 ▪ kémiai alapismeretek,
 ▪ veszélyes anyagok,
 ▪ tűz elleni védelem tervezése, szervezése,
 ▪ tűzvédelmi igazgatás,
 ▪ tűzvizsgálati ismeretek,
 ▪ hatósági, szakhatósági ismeretek,
 ▪ integrált hatósági feladatok,
 ▪ vezetési és szervezési ismeretek,
 ▪ szolgálati ismeretek,
 ▪ testnevelés és tűzoltósport.
A szakcsoport a jelenlegi eszközeivel el tudja 

végezni az oktatást, de a speciális tanfolyamok szak-
mai színvonala emelésének, a tanfolyamok gyakor-

Gyakorlati foglalkozás a kémiai laborban
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latiasabbá tételének érdekében beruházási 
igény merül fel. A szakcsoport kezelésében, 
felügyelete alatt több szaktanterem van, pl.: 
kémia labor, tornaterem és kondicionáló ter-
mek, sportpályák. A kémia szaktanteremben 
a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet fejlesztési 
tervében meghatározott változtatások, átala-
kítások megkezdődtek, de a teljes átalakítás 
még nem történt meg. A sportolási lehetősé-
gek megfelelő színvonalon tartása szintén fel-
újítási, beruházási igényeket támasztanak.

A szakcsoportnak egyik fontos feladata a 
tűzvizsgáló tanfolyamok és vizsgák megszer-
vezése, lebonyolítása. A kéthetes tanfolyamon 
az évek során több mint 900 fő vett részt, akik 
az azt követő vizsga sikeres teljesítésével vál-
tak jogosulttá a tűzvizsgálat önálló végzésé-
re. Az elmúlt időszak egyik kiemelt feladata 
volt a 2016-2017-es tanévben a hatósági szak-
területen dolgozók meghatározott körének 
(mintegy 40 %-ának) BM OKF által előírt, kéthetes 
továbbképzése, amelynek kilenc turnusán több mint 
kétszáz fő vett részt.

Sport körkép

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban 
tanulmányaikat folytató hallgatók, illetve a törzs-
állomány részére többféle sportolási lehetőség áll 
rendelkezésre. Ezeket testnevelés foglalkozásokon, 
illetve a tanórák után vehetik igénybe. A Laktanya 

utcai objektumban egy korszerű tornaterem, 2 kon-
dicionáló terem, asztalitenisz asztalok, az udvaron 
salakos futballpálya, salakos teniszpálya és tűzoltó 
mászóház található.

 A tavaszi és őszi tanintézeti sportnapok közös-
ségépítés szempontjából is nagyon hasznosak, ekkor 
a dolgozók és a hallgatók kispályás labdarúgásban, 
tömlőgurításban, kézigránát célba-dobásban, lég-
puska lövészetben és kötélhúzásban mérhetik össze 
erejüket, tudásukat. A tanintézettel szorosan együtt-

működő Gróf Széchenyi Ödön Kulturális- és 
Sportegyesület a kulturális és sportesemé-
nyek szervezésében, támogatásában aktívan 
vállal szerepet.

Munkatársaink és hallgatóink – a szolgálati 
kötelezettségek és az oktatási leterheltség függ-
vényében – részt vesznek a különböző sportver-
senyeken, ahol a tanintézetet képviselik. Ezek a 
versenyek: BM Országos-, BM Tanintézeti-, BM 
Országos Katasztrófavédelmi pontszerző, illet-
ve egyéb meghívásos versenyek. 

Az elmúlt években elért legjobb helyezé-
seink (összetett csapateredmény 1–4. helye-
zés):

BM Országos Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnokság (2014)

I. Országos Tűzoltó Favágó Verseny (2013)
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2011 
 ▪ BM Tanintézeti Labdarúgó Bajnokság: 3. hely

2012
 ▪ Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnok-
ság (évente 8 forduló van) augusztus 25-i futam 
– vegyes csapat – 4. hely, női csapat: 3. hely. A 
versenysorozat összesítésben a női csapat a 3. 
helyen végzett.

 ▪ BM Tanintézetek Összetett Sportbajnoksága:  
2. hely

2013
 ▪ Magyar Honvédség Kispályás Labdarúgó Baj-
nokság kiemelt csoport: 1. hely

 ▪ I. Országos Tűzoltó Favágóverseny: 2. hely
2014

 ▪ BM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnok-
ság: 1 hely, legjobb kapus cím

 ▪ BM OKF Országos Fekvenyomó Bajnokság: 
4. hely

 ▪ Magyar Honvédség „Szent László Menet” Telje-
sítménytúra (50 km táv): 2. hely 

 ▪ BM Országos Úszóbajnokság legeredménye-
sebb Katasztrófavédelmi csapata 

2015
 ▪ BM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnok-
ság: 2. hely

 ▪ BM OKF Országos Úszóbajnokság - 3. hely

2016
 ▪ BM OKF Országos Terepfutó Bajnokság: 4. hely; 
 ▪ BM OKF Országos Úszóbajnokság: 3. hely; 
 ▪ BM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnok-
ság: 1. hely; gólkirályi cím; 

 ▪ BM Országos Kispályás Labdarugó Bajnokság: 
4. hely

 ▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos 
pontszerző Sportbajnokság: 4. hely

2017
 ▪ BM Tanintézeti Kispályás Labdarúgó Bajnok-
ság: 4. hely

 ▪ BM OKF Országos Fekvenyomó Bajnokság: 2. hely
2018

 ▪ BM OKF Országos Úszóbajnokság: 4. hely
Ezeken az eredményeken kívül még számos 

egyéni érem született az évek alatt, illetve nagyon 
sok értékes pontot gyűjtöttünk a versenyeken.

Tűzoltási és Mentési Szakcsoport

A Tűzoltási és Mentési Szakcsoport a mentő tűzvé-
delem, valamint a műszaki mentési feladatok oktatásával 
jelentős szerepet vállal a tűzoltó képzés rendszerében. 

A szakcsoport létszáma tíz fő. Egy fő szakcso-
portvezető, két fő vezető tanár, öt fő kiemelt főtanár 
és két fő szakoktató. 

Műszaki mentési gyakorlat
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Tűzoltási gyakorlat

Mászási gyakorlat
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A szakcsoport fő feladatai az égés- és oltóanyag-
ismeret, az oltóanyag-ellátás, a szerelési és mentési 
ismeretek, az alkalmazott tűzoltási és műszaki men-
tési ismeretek, a képzések és gyakorlatok rendszere, 
a tűzoltás tervezése, tűzoltás, műszaki mentés veze-
tése, illetve részben a szolgálati ismeretek (szer- és 
szolgálatparancsnoki feladatok) oktatása. 

A képzés sajátosságai miatt az elméleti tanórák 
mellett igen jelentős a gyakorlati foglalkozások szá-
ma. Feladatuk közé tartozik a fenti témakörökből 
történő vizsgáztatás is.

2015-től a műveletirányító referens képzés ki-
alakításában és lebonyolításában fontos szerepet töl-
tött be a szakcsoport.

Közreműködik a fenti témakörökhöz kapcso-
lódó oktatási anyagok, gyakorlati módszerek kidol-
gozásában, valamint a kapcsolódó jogszabályok és 
szabályozók előkészítésében.

A szakcsoport tanáraihoz kötődik a Kataszt-
rófavédelmi Műveleti Szolgálat Parancsnoki tanfo-
lyam és a Disaster Medic képzés képzési programjá-
nak, szakmai tartalmának kidolgozása és az ezekhez 
kapcsolódó tanfolyamok lebonyolítása. 

Folyamatos feladata a HUNOR hivatásos men-
tőszervezet – építménykárok alá- és megtámasztási 
módszereinek – elméleti és gyakorlati felkészítése. 

A szakcsoport előkészítő munkájának eredménye 
a KOK és a büntetés-végrehajtás oktatási szervezete 
közötti együttműködési megállapodás létrejötte, mely 
alapján a szakcsoport tanárai a büntetés végrehajtás 
képzésein résztvevő állomány részére tűzoltási és élet-
mentési feladatokra történő felkészítést szerveznek. 

Felügyeli és használja a Laktanya utcai 
mászóházakat, üzemelteti a tűzszimulációs konté-
nert továbbá a Hatvan-nagygombosi gyakorlóbázis 
égetőmedencéjét és gyakorló épületét, valamint a 
bázison állandóra telepített gépjárműroncsokat.

A szakcsoportvezető és tanárok, szakokta-
tók minden évben rendszeresen készenléti jellegű 
gyakorló szolgálatot látnak el tűzoltási és műszaki 
mentési területen. 2011-től Szentendre Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokságán „tanári rajként” készenléti 
szolgálatot adnak, erősítve Pest megye tűzvédelmét. 
Emellett jellemzően KMSZ szolgálatotokat, illetve 
műveletirányítói feladatokat végeznek az ország 
különböző megyéinél. A gyakorló szolgálatok célja, 
hogy az oktatók szakmai tudásukat, rutinjukat szin-

ten tartsák, tapasztalataikat bővítsék és a területtel 
való kapcsolataikat építsék.

A szakcsoport vezetője és tanárai katasztrófa-
veszély kihirdetése esetén, vagy rendkívüli jogrend 
bevezetésével járó szolgálati feladatok ellátásában 
rendszeresen, aktívan vettek részt. Jelentősebb ese-
mények, ahol közreműködtek: Borsodi árvíz 2010, 
Vörösiszap-katasztrófa 2010/2011, Dunai árvíz 2013, 
Balatoni vihar és áradás 2014, Mura-Dráva árvíz 2014.

A tanintézet életéhez mindig hozzá tartozott az 
országos jelentőségű árvizek elleni védekezési fel-
adatokban való közreműködés. 

Az Oktatási Központ a Katasztrófaveszély ki-
hirdetésével, vagy különleges jogrend bevezetésével 
járó eseményeknél a képzési feladatait részben, vagy 
egészben felfüggesztette, operatív törzset és beavat-
kozó egységeket hozott létre a törzs és hallgatói állo-
mányából. Jellemzően a KOK képzési időszakaiban 
a tűzoltó felkészítéseken résztvevő tanulókból jelen-
tős létszámú (a Dunai árvíznél 260 fő állomásozott a 
KOK-on) beavatkozó erő alakítható ki. 

A KOK az elmúlt évtizedben három jelentős 
hidrológiai jellegű katasztrófánál működött közre:

 ▪ 2010-es Borsodi árvíz,
 ▪ 2013-as Nagy Dunai árvíz,
 ▪ 2014-es Balatoni vihar és áradás.

Borsodi árvíz (2010)
2010 májusában hosszan tartó, olykor özönvíz-

szerű esőzések voltak országszerte, de különösen 
az északkeleti országrész folyóinak és víztárolóinak 
forrásvidékén. A rendkívüli csapadék hatására több 
folyó áradni kezdett, többek között a Hernád, a Bód-
va, a Sajó. 2010. június 2-ára a folyók gyors vízszint-
emelkedése, az elöntött területek nagysága, illetve a 
szűnni nem akaró csapadék-utánpótlás miatt a Kor-
mány Borsod-Abaúj Zemplén Megyére veszélyhely-
zetet hirdetett ki. Az oktatási központ már a kihirde-
tés napján parancsot kapott, hogy 65 fővel induljon 
útnak Borsod megyébe a védekezési munkálatokat 
segíteni. Négy tanárral (egy parancsnok, egy pa-
rancsnokhelyettes és két osztályfőnök), illetve két 
Tűzvédelmi Szervező szakasszal (61 fő) 2010. júni-
us 2-án 15.00-kor útnak indult az iskola kontingense. 

A küzdelem az elemekkel négy napon át tartott. 
A KOK csapata az operatív törzs parancsára végezte 
munkáját. Első éjszaka Szendrő városának gáterősítési 
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munkálataiban vettek részt, majd Edelény városának 
megmentésében három napon és éjszakán keresztül 
dolgoztak. Edelény vasútállomáson homokzsáktöltést 
végeztek, és az alsó városrész töltésének magasítási 
munkálataiban működtek közre. Később kivezényel-
ték őket élet- és értékmentésre, amikor Edelény vá-
rosközpontját elöntötte a víz és a két városrészt össze-
kötő hidat összedöntötte az ár. 2010. június 4-én 16.00 
órától június 5-én reggel 8.00 óráig váltás és segítség 
nélkül végeztek munkát az alsó városrész gátjainál egy 
szennyvíztelep mellett, ahol önállóan, az alsó város-
rész elöntését akadályozták meg az összedőlni készülő 
homokzsák gátrendszer folyamatos erősítésével.

A nagy dunai árvíz (2013)
A Duna 2013. évi „nagy dunai árvízként” em-

legetett áradását hónapokkal előre prognosztizálták. 
A magyarországi események előtt a Németország-
ban és Ausztriában történt rendkívüli áradásokból 
tudni lehetett, hogy soha nem látott árhullám éri el 
Magyarországot 2013 júniusában. A BM OKF-hez 
és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságokhoz 
hasonlóan a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 

is folyamatosan tájékozódott és előre készült az ese-
mény bekövetkezésére. A KOK vezetése az iskolán 
tanuló hallgatók gyorsított, soron kívüli árvízvédel-
mi felkészítését még az áradások előtt elrendelte.

A tanintézet állományát 2013. június 4-én, a 
veszélyhelyzet kihirdetését követően pár órával ké-
szenlétbe helyezték. Ez az állomány képezte a BM 
OKF stratégiai tartalékát. Dr. Bakondi György tű. 
altábornagy, országos főigazgató úr személyesen 
látogatta meg az iskolát 2013. június 6-án, és a felso-
rakozott állomány előtt beszédet mondott. 

Az események bekövetkezésekor 7 szakasznyi, 
összesen 260 tűzoltó vett részt a tanintézet képzésein 
(négy 40 fős és egy 30 fős tűzoltó szakképző szakasz, 
két 35 fős tűzoltó szerparancsnok szakasz). A KOK 
felfüggesztette oktatási tevékenységét, a törzs állo-
mányából 24 órás operatív törzset alakított meg és 
teljes állományával, illetve az összes technikai esz-
közével átállt védekezési készenlétre.  

Az iskola a Dunakanyar (Pilismarót, Sződliget, 
Nagymaros, Vác, Szentendre) és a Szentendrei-szi-
get árvízvédelmi munkálataiban vett részt.

 Az első riasztási hullámmal egy 84 fős csapat 

A KOK kontingense a borsodi árvíznél (2010)
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Szentendrére indult, míg egy másik csapat 175 fővel 
Pilismarótra indult védekezni. 

A legnagyobb erőt-eszközt igénylő pilismaróti 
kontingens négy busszal, egy gépjárműfecskendő-
vel és egy lapátokkal, védő- és mentőfelszerelések-
kel felpakolt, megkülönböztető jelzéssel ellátott lo-
gisztikai kisteherautóval volt felszerelve. 

A beavatkozási helyszíneken főként töltésma-
gasítási és -erősítési munkálatok végrehajtásában, 
homokzsáktöltési, járőrözési, mentési és szivattyú-
zási műveletek végrehajtásában vettek részt.

 Az árvízi időszak alatt a KOK operatív törzse és 
beavatkozó csapatai rendkívüli kitartással dolgoztak. 
Előfordult, hogy egy éjszaka alatt a Pilismaróti homok-

Árvízvédelmi munkálatok a pilismaróti töltésen

Dolgozik az operatív törzs 
a dunai árvíz idején

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke gratulál 
Dr. Papp Antal tű. ezredesnek, a KOK igazgatójának 

(Dunai árvíz, 2013)
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gát megerősítésére 49 bordás megtámasztást készítet-
tek kb. 5 m-es köztávokkal, három sor homokzsák szé-
lességgel 2 méter magassággal. Ezért a teljesítményért 
a pilismaróti gátszakasz védelmével megbízott vezető, 
majd a belügyminiszter és a katasztrófavédelem fő-
igazgatója is megdicsérte a teljes személyi állományt.

A tanintézet a két hetes készenléte alatt véde-
kezett Pilismaróton, Sződligeten, Nagymaroson, Vá-
con, Szentendrén és a Szentendrei-szigeten. 

A KOK árvízi tevékenységben résztvevő állo-
mánya kitartó helytállásáért Díszparancsot kapott.

Balatoni vihar és áradás (2014)
2014. május 13-án, kedden a KOK törzs- és hall-

gatói állományát tájékoztatták egy országunkat má-
jus 14-én este elérő mediterrán ciklonról, mely erős 
viharokkal és rengeteg csapadékkal több napig a 
Kárpát-medence területén tartózkodik, és hatására 
árvízveszélyes helyzet kialakulása várható. 

A BM OKF vezetése a KOK törzs és hallgatói ál-
lományát azonnal és elsőnek bevethető tartalék erő-
nek jelölte ki. 2014. május 15-én érkezett a parancs, 
hogy 45 fővel induljanak útnak a Balaton déli part-
jára és segítsék az orkán és a kiáradt Balaton elleni 
védekezést a Somogy megyei Balatonlelle, Fonyód, 
Balatonfenyves településeken.

A helyszínen az operatív törzstől kapott eliga-
zítást követően 10 fő Fonyódon egy Tüzép telepen 
kialakított homokzsákoló depóban töltési munkákat 
végzett, 16 fő Fonyódon, 15 fő Balatonbogláron  az 
elöntött parti sétányokon az ingatlanok és beljebb 
fekvő területek homokzsákokkal történő megvédé-

sében, illetve szivattyúzásból, a bajba került állam-
polgárok és az elöntött ingatlanok felderítéséből álló 
védekezési feladatokat végzett.

A beavatkozásokat folyamatosan igen erős, olykor 
140-160 km/órás széllökésekkel járó orkánban kellett vég-
rehajtani, ami a munkavégzést jelentősen nehezítette.

A beavatkozó állomány a vízzel elöntött terüle-
teken található transzformátorállomások homokzsá-
kokkal történő bevédésén is dolgozott.

A beavatkozás gyorsaságáért, szakszerűségéért 
Kossa György tű. dandártábornok, a védekezés ve-
zetője külön kiemelte és megdicsérte az iskola érin-
tett állományát. 

Műszaki Szakcsoport

A Műszaki Szakcsoport az Oktatási Szervezet 
részeként működik, az oktatási igazgató-helyettes 
közvetlen alárendeltségében végzi szolgálati fel-
adatait.

A katasztrófavédelem egységes arculatának 
megalakulását követően a szakcsoport személyi 
állománya teljesen átalakult, megfiatalodott. Az át-
lagéletkor 40 év alá került, ami biztosítja a szakmai 
kihívások iránti motivációt és megfelelő szakmai ta-
pasztalatot és felkészültséget az oktatási feladatok-
ban. A szakcsoport fő tevékenységként az alapfokú 
Tűzoltó II., a Tűzoltó I., a Tűzoltó Szerparancsnok, 
továbbá a Tűzvédelmi, valamint Katasztrófavédel-
mi –és Iparbiztonsági Szervező szakképzések elmé-
leti és gyakorlati oktatási feladatait hajtja végre. 

Folyamatosan biztosítja a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központban végrehajtható és a tűzoltó pa-
rancsnokságokra kihelyezett műszaki szaktanfolya-
mok hallgatóinak oktatását és vizsgáztatását.  A hely-
ben szervezett oktatás, illetve vizsgáztatás évente több 
mint 100 vidéki szolgálati utat jelent, amely során több 
mint ezer hallgató szerez különböző tűzoltótechnikai 
eszközökre műszaki kezelői képesítést.

Folyamatosan szervezi és végrehajtja az ÖTE 
pályázatok műszaki mentés gépeinek, illetve gép-
járműfecskendők kezelőinek vizsgáztatását. Az állo-
mány hatékonyabb képzése érdekében a mentorok 
részére műszaki felkészítést tart a vizsgáztatás ma-
gasabb színvonalának elérése érdekében. 

A tanárok részt vesznek az új tűzoltó technikai 
eszközök és berendezések rendszerbe állítási eljárási 

Szivattyúzási munkálatok a Balatoni áradásnál (2014)
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Gépjárműfecskendő-gyakorlat 

Emelőkosaras-gépjármű típusvizsga
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folyamataiban, a szakcsoport vezetője pedig tagja a 
Műszaki Tanácsadó Testületnek.

A szakcsoport jó kapcsolatot épített ki tűzoltó tech-
nikai eszközöket gyártó cégek magyarországi képvisele-
teivel. Kiemelkedő együttműködés alakult ki a BM Heros 
Zrt.-vel, amelyet az Európai Uniós pályázatokon elnyert 
tender-győztes tűzoltó járművek gyártása, fejlesztése, il-
letve oktatása területén jól tud hasznosítani.

A nappali képzések gyakorlati feladatainak 
fenntarthatósága érdekében több gazdálkodó szer-
vezettel, így gépjárműhulladék hasznosító szerveze-
tekkel és erdőgazdaságokkal tart fenn jó munkakap-
csolatot, melynek köszönhetően széles spektrumban 
áll rendelkezésre gyakorlati helyszín a minél maga-
sabb szintű gyakorlati foglalkozások lefolytatására.

A szakcsoport kiemelkedő feladatának tekinti a 
rendkívül gyors ütemű technikai fejlődés által támasz-
tott elvárásoknak történő megfelelést, ezen belül az ok-
tatás és kiképzés mind magasabb színvonalú teljesítését.

Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport

2012-ben a jelenlegi állománytáblájával és sze-
mélyi állományával teljesen újjáalakult szakcsoport 
fő feladata volt a változott jogszabályi környezetnek 

megfelelően a szakterület képzéseinek korszerűsí-
tése és több új képzés alapjainak lerakása, képzési 
programjainak, tanmeneteinek elkészítése.

A szakcsoport megújult feladatrendszere a vé-
delmi igazgatási ismeretek, a polgári védelmi is-
meretek, katasztrófavédelmi műveletek, természeti 
és civilizációs katasztrófák, a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés, ka-
tasztrófavédelmi tervezés, veszélyes üzemekkel 
kapcsolatos ismeretek, kritikus infrastruktúra vé-
delem alapjai, légi, belvízi, vasúti, közúti veszélyes 
áruszállítással kapcsolatos ismeretek és a különleges 
jogrend feladatainak tervezésével és kezelésével ösz-
szefüggő ismeretek oktatása. 

Az iparbiztonsági szakterület a katasztrófavé-
delem rendszerében teljesen új feladatrendszerként 
jelentkezett. A szakmai terület további, speciális 
ismereteket igénylő részterületekre tagozódik: ve-
szélyes áruszállítással, veszélyes üzemekkel kapcso-
latos feladatok, kritikus infrastruktúra elemek védel-
mével kapcsolatos feladatok és az ezzel kapcsolatos 
hatósági tevékenységek. A terület oktatása speciális 
szakmai felkészültséget igényel, ennek érdekében a 
BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség-
gel való szoros kapcsolattartás, továbbá a már elké-

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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szült szakmai anyagok megismerése és rendszerezé-
se kiemelt feladata volt a tanári állománynak. Ezen 
ismeretek beépítésre kerültek a Katasztrófavédelmi 
és polgári védelmi szervező, Tűzoltó szervező, Tűz-
oltó II, Szerparancsnoki képzések tanmeneteibe. A 
2015/16 tanévtől elindult az első önálló Rendészeti 
Szervező Iparbiztonsági szervező szakmairányú 
OKJ-s  képzés.

A veszélyes áru szállításával kapcsolatos sza-
bályok változása, valamint a képesítések megszer-
zésére vonatkozó fokozott igény kielégítésére az 
ellenőrzési és az ezzel kapcsolatos feladatok sike-
res végrehajtásának megvalósítása érdekében sa-
ját, belső képzést készített elő a tanári állomány. A 
veszélyes áru szállításának ellenőrzési feladataival 
kapcsolatos képzések átvételének érdekében szak-
tanfolyamok (ADR, RID, ADN, ICAO) elvégzésével 
és gyakorlati ellenőrzések végrehajtásával készült a 
tanári állomány. Az elmúlt tanévekben (2013-2017) 
közel 400 fő tett sikeres vizsgát a tanfolyamokon.

A Katasztrófavédelmi Mobil Labor állományá-
nak alapképzése és a továbbképzések végrehajtása 
kiemelt feladatot jelentettek a szakcsoport számára. 
2012-ben a korábbi Veszélyhelyzeti Felderítő Csopor-
tok (VFCS-k) feladatköre kibővült, új elnevezése KML 

lett. A 2013-as évben a KML technikai felszerelésének 
nagyszabású fejlesztése eredményeképpen új típusú 
gépjárművek kerültek rendszeresítésre. Az oktatók 
képzése az új típusú gépjárművekre és a továbbfej-
lesztett műszerekre 2012-ben megtörtént, így az esz-
közök rendszerbe állítását követően biztosítható volt 
az alapképzés és a továbbképzések végrehajtása. 

A létfontosságú rendszerek és létesítmények vé-
delmének fogalma folyamatosan került be a köztu-
datba és a szakmába, amelynek meghatározó pontjai 
voltak a létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.), va-
lamint az ennek végrehajtásáról kiadott 65/2013. (III. 
8.) Korm. rendelet. Az Lrtv. meghatározza, hogy a 
létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosí-
tása után a kijelölt nemzeti vagy európai létfontossá-
gú rendszerelem üzemeltetőjének biztonsági össze-
kötő személyt kell foglalkoztatnia. A képzés alapjait 
2014-ben a képzési program elkészítésével és annak 
első modulja folyamatos oktatásával valósította meg 
a szakcsoport.

A védelmi igazgatás rendszerét illetve a polgári 
védelmi szakterületet érintő jogszabályi környezet 
megváltozása a meglévő oktatási anyagok egy részé-

Tantermi foglalkozás a péceli objektumban
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nek teljes átdolgozását igényelte. Kiemelt szerepet 
kaptak a kockázatértékeléssel, a veszély-elhárítási 
tervezéssel, a polgári védelmi szervezetek megala-
kításával és felkészítésével, valamint a mentésszer-
vezés gyakorlati feladataival kapcsolatos ismeretek. 

A közbiztonsági referensek országos felkészí-
tése és eredményes vizsgáztatása a 6/2012. számú 
BM OKF főigazgatói utasításnak megfelelően tör-
ténik. A szakcsoport ez irányú feladatait (az FKI és 
Pest megye közbiztonsági referenseinek képzését) a 
továbbiakban a 9/2013. számú BM OKF főigazgatói 
utasításnak megfelelően végzi. 

A szakcsoport kiemelt főreferense a HUNOR 
mentőszervezet parancsnok helyettese, koordinálá-
sával kerül sor a HUNOR Hivatásos Katasztrófavé-
delmi Mentőszervezettel kapcsolatos felkészítések 
és gyakorlatok előkészítésére. 

Nyelvi Szakcsoport

2014 októberében a KOK Nyelvi Szakcsoport-
ja újjá alakult. A kétfős szakcsoport hagyományait 
őrizve, innovatív ötletekkel felvértezve felpezsdí-
tette a KOK és háttérintézményeinek nemzetközi 
kapcsolatrendszerét. Az elmúlt időszakban a KOK 

nem csak a környező országok katasztrófavédelmi 
kiképző intézeteinek képviselőit fogadta, hanem 
vendégül látott ománi, török, finn és észt kollégákat 
is. A Nyelvi Szakcsoport fordítással, tolmácsolás-
sal hozzájárult ahhoz, hogy a Katasztrófavédelem 
Központi Múzeuma kiállítást mutathasson be Bécs-
ben, Linzben. A KOK tanárai a Nyelvi Szakcsoport 
közreműködésével vesznek részt tűzoltási és men-
tési szereket gyártók külföldi cégek (MSA, Dräger, 
Tadano Faun, Weber, Bosch) továbbképzésein, így 
mára már elképzelhetetlen, hogy a rendszerbe állí-
tás előtt egy-egy eszköz tekintetében ne kérjék ki a 
KOK tanárainak véleményét. 

Azon kívül, hogy a szakcsoport teljes körűen 
gondozza a KOK meglévő nemzetközi kapcsolatait, 
célnyelvi-diplomamentő és szaknyelvi kurzusokat 
szervez a katasztrófavédelem teljes állománya, a HU-
NOR és HUSZÁR önkéntes mentőszervezetek számá-
ra. A szakcsoport közreműködésével már száz fölött 
van azon kollégák száma, akik a sikeres nyelvvizsgát 
követően átvehették diplomájukat. A színvonalas ok-
tatói munkát segítette, hogy 2016-ban kialakításra ke-
rült a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban egy 
jól felszerelt idegen nyelvű szaktanterem. A Nyelvi 
Szakcsoport jelenleg aktívan részt vesz a rendvédel-

Gyakorlócsarnok látogatása Eisenstadtban
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mi szakmai nyelvvizsga kidolgozásában, majd ké-
sőbb vizsgáztatói szerepet is vállal. 

A Nyelvi Szakcsoport munkájának köszönhe-
tően a KOK 2015 óta sikeresen pályázik az Európai 
Unió ERASMUS+ programjába, mely lehetőséget 
biztosít az oktatói állomány számára, hogy külföldi 
katasztrófavédelmi kiképző intézményekbe szak-
mai tanulmányutakra utazhassanak, és a külföldi 
kollégákkal közös kutatási projekteket hajtsanak 
végre. Az ERASMUS+ támogatásával a KOK tanárai 
eljutottak a Burgenlandi és Linzi Tartományi Tűzol-
tó Iskolába, a Berlini Tűzoltó Akadémiára, a törökor-
szági Batman és Burdur városi Tűzoltósági Kiképző 
Központjaiba, a finnországi Kuopioi Tűzoltó Isko-
lába, Litvániába, és a Bécsi Talajgazdálkodási Egye-
temre. A szakmai kapcsolatok széles körű bővülése 
magával hozta, hogy a KOK szakembereit számos 
katasztrófavédelmi vonatkozású nemzetközi pro-
jektbe hívják szakértőnek. A szakterület európai 
trendjeinek megismerését a KOK nem csak szakmai 
tanulmányutakon való részvétellel biztosítja, hanem 
az intézmény nemzetközi konferenciákat is szervez, 
melyre Európa minden országából neves szakembe-
reket kér fel előadóként.

A Nyelvi Szakcsoport közreműködésével a 
KOK aktív szerepet vállal az Európai Tűzoltó Isko-
lák Szövetsége különböző munkacsoportjaiban.

Kéményseprő-ipari Szakcsoport

A szakcsoport a kéményseprő-iparban folyamato-
san alakuló jogszabályi környezet eredményeként jött 
létre. Megalakulásának jogi háttere a 2015. évi CCXI. 
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény. A 
kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. 
(XII.15) kormányrendelet alapján ezen feladatok ellá-
tására a katasztrófavédelmi szervet jelölte ki. 

A katasztrófavédelmi szerv feladatainak ellátá-
sához szükséges szakember állomány (kéményseprő 
szakmunkások és kéményseprő mesterek) képzése a 
KOK Kéményseprő- ipari Szakcsoportjának felada-
ta lett. A szakcsoport 2016. január 15-én alakult meg 
egy fővel, majd folyamatosan bővült, az állomány-
táblának megfelelően. Az oktatási feladatokat 2016 
szeptemberétől önállóan hajtja végre.

A szakcsoport jól képzett elméleti ismeretekkel 
és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező kollégák-
kal, jelenleg 1 fő szakcsoportvezetővel, 2 fő elméleti, 
2 fő gyakorlati oktatóval végzi munkáját. Négy ké-

Kéményseprő gyakorlati oktatás
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ményseprő mesteri, két épületgépész- és egy környe-
zetmérnöki végzettségű oktató látja el a feladatokat. 

Az oktatás előkészítése a Laktanya utcai Ok-
tatási Központban kezdődött 2016 tavaszától, a lé-
nyegi oktatás a Tas vezér utcai objektumban 2016 
októberétől, 2017 áprilisa óta pedig a Pécelen lévő 
Oktatóbázison folytatódik, ahol folyamatosan kerül 
kialakításra a gyakorlati képzéshez elengedhetetle-
nül szükséges kéményseprő tanműhely is. 

A kéményseprő szakmunkások képzése az elő-
írt 800 órás időtartamban folyik, az előző években 
is országosan alkalmazott kéményseprő tankönyv 
alapján. Megkezdődött egy új tansegédlet megírása, 
amely a tankönyv megírása óta keletkezett változá-
sokat tartalmazza, jogi és műszaki vonatkozásban is.

Nem csak kéményseprő szakmunkás, hanem 
mesterképzéseket is tartanak a Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamarával együttműködve.

Az oktatás színesítése és színvonalának növelé-
se érdekében együttműködési szerződés köttetett a 
KOK és a Budapesti Műszaki Egyetem, valamint a 
Budapesti Kéményseprő Ipartestület között.

Az elmúlt két év alatt jóval több, mint 300 ké-
ményseprő (mester és szakmunkás – köztük átkép-
zett tűzoltók) képzését végezték el, ami a jelenleg 
Magyarországon aktív kéményseprők több, mint 
30%-a!

A Kéményseprő-ipari Szakcsoport célja a ké-
ményseprő szakmai ismeretek magas színvonalú okta-
tásának biztosítása, az új gyakorlatok, műszaki megol-
dások és előírások hatékony megismertetése, valamint 
a kéményseprő szakma megítélésének javítása.

IV.2. Általános igazgatóhelyettesi Szer-
vezet

2012-ben jött létre a KOK-on az Általános igaz-
gatóhelyettesi Szervezet, amely az Oktatási igazgató 
helyettesi Szervezet mellett – a nem szorosan az okta-
táshoz kapcsolódó, de az oktatást segítő – feladatokat 
látja el, az általános igazgatóhelyettes vezetésével. 

Az általános igazgatóhelyettesi szervezet szer-
vezeti egysége a Hivatal, és az Ügyelet; illetve köz-

Szent Flórián-napi ünnepség az aquincumi romok között


