Tűzoltó képzés 2007-ben
A tűzoltók munkaidejének csökkentése következtében megvalósított
létszámfejlesztés jelentős képzési igényt indukált. Ez megterhelte a képzést végző
rendszer egészét, különösen a képzés letéteményesét a Katasztrófavédelmi Oktatási
Központot. Ennek mértékét a számadatok jól mutatják.
A képzés tapasztalatai
A KOK tanintézeti kapacitása maximális kihasználásával a tűzoltó szakképzésben
négy (101 fő), a katasztrófa- és tűzvédelmi technikus, valamint a katasztrófa- és
tűzvédelmi szervező szakon kettő-kettő szakaszban (128 fővel) folyt a képzés.
A személyi és tárgyi feltételek a speciális tűzoltótechnika hiányában nagy
nehézségek árán, de biztosítottak voltak. A gyakorlati felkészítési helyszínek nagy
távolságából eredő nehézségeket a szakcsoportok és a gazdasági szervezet jó
szervezőmunkával megoldották, de továbbra is jelentős az ebből eredő
költségkihatás.
Az iskolai szervezési, valamint az oktatási feladatok végrehajtását nagymértékben
nehezítette - és kihívást jelentett - a megyei igazgatóságok által kiképzett alapfokú
szakképzésben résztvevők június hónapban összetorlódottan jelentkező
vizsgáztatása. Ennek során nem volt elkerülhető a szervező képzésben résztvevők 2
hetes gyakorlati kihelyezésének elmaradása, illetve minden képzési formában
márciustól, a kedd-pénteki időszakban a napi 8 órában történő oktatás bevezetése.
A sűrített képzés egyrészt a szakmai színvonal rovására ment, illetve a hallgatók
irányából komoly feszültséget indukált. A vizsgaeredményekből kitűnik, hogy a tanév
során a tűzoltó képzési formákban résztvevők a vázolt nehézségek ellenére
megszerzett tudása jónak értékelhető. A sikertelen vizsgák száma nem tér el jelentős
mértékben az előző években tapasztaltaktól.

A KOK által a 2006/2007- es tanévben végrehajtott képzések és
vizsgáztatások adatai
A 2006/2007-es tanévben a tanintézet az alábbi tanfolyamokat és/vagy
vizsgákat bonyolította le:
1. Tűzoltó szakképzés (tanfolyam az igazgatóságokon, a KOK csak vizsgáztatott)
40 db vizsga, vizsgázott összesen 955 fő.
2. Tűzoltó szakképzés (saját tanfolyam)
4 db tanfolyam 101 fővel, vizsgák száma 4 db, vizsgát tett 101 fő.
Összesen (1.+2.):
Tanfolyamok száma:

4 db

Tanfolyamon résztvevők száma: 101 fő

Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

44 db
1056 fő

3. Katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) képzés
2 db tanfolyam,

62 fő

Vizsgák száma:

2 db

Vizsgát tett:

61 fő

4. Katasztrófa- és tűzvédelmi technikus képzés
2 db tanfolyam,

67 fő

Vizsgák száma:

2 db

Vizsgát tett:

67 fő

5. Önkéntes és létesítményi tűzoltó-parancsnoki tanfolyam
(tanfolyam és vizsga a KOK - on)
1 db tanfolyam,

34 fő

6. Önkéntes és létesítményi tűzoltó-parancsnoki tanfolyam
(tanfolyam az igazgatóságon, a KOK csak vizsgáztatott)
Vizsgák száma 1 db, vizsgát tett:

10 fő

Összesen (5.+6.):
Tanfolyam:

1 db

Résztvevő:

34 fő

Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

2 db
44 fő

7. Továbbképzések
a.) Tűzmegelőzési szakmai terület:
8 db tanfolyam, összesen

263 fő,

Vizsga: 5 db, vizsgát tett:

71 fő

b.) Tűzoltási szakmai terület:
5 db tanfolyam, összesen

51 fő,

Vizsga: 2 db, vizsgát tett:

33 fő

c.) Katasztrófavédelmi szakmai terület:
4 db tanfolyam, öszesen

63 fő,

d.) Angol nyelvi képzés
7 db tanfolyam, összesen

142 fő,

e.) „EDR” tanfolyamok (műszaki)
24 db tanfolyam, összesen

255 fő,

Vizsga: 24 db, vizsgát tett

255 fő

Összesen (7.a+b+c+d+e):
Tanfolyamok:
Résztvevő:

48 db
774 fő

Vizsgák száma:

30 db

Vizsgát tett:

326 fő

8. Tűzvédelmi előadó tanfolyam
1 db tanfolyam,
Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

29 fő
1 db
28 fő

9. Tűzvédelmi előadó vizsga (külsős tanfolyam, a KOK csak vizsgáztatott, a
javítóvizsgák is itt szerepelnek.)
Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

21 db
499 fő

Összesen (8.+9.):
Tanfolyam:

1 db

Résztvevő:

29 fő

Vizsgák száma:

22 db

Vizsgát tett:

527 fő

10. Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam
1 db tanfolyam,
Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

10 fő
1 db
10 fő

11. Tűzvédelmi főelőadó vizsga (külsős tanfolyam, a KOK csak vizsgáztatott, a
javítóvizsga is itt szerepel)
Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

2 db
27 fő

Összesen (10.+11.):
Tanfolyam:

1 db

Résztvevő:

10 fő

Vizsgák száma:

3 db

Vizsgát tett:

37 fő

12. Katasztrófavédelmi főelőadó tanfolyam
Tanfolyam:

1 db,

Résztvevő:

6 fő,

Vizsgák száma

1 db,

Vizsgát tett:

6 fő,

13. Katasztrófavédelmi előadó és főelőadó vizsga (külsős tanfolyam, a KOK csak
vizsgáztatott, a javítóvizsgák is itt szerepelnek)
Vizsgák száma
Vizsgát tett

5 db
109 fő

Összesen (12.+13.):
Tanfolyam:

1 db

Résztvevő:

6 fő

Vizsgák száma:

6 db

Vizsgát tett:

115 fő

14. Műszaki tanfolyamok
Összesen:
Tanfolyam:

21 db

Résztvevő:

557 fő

Vizsgák száma:

137 db

Vizsgát tett:

2544 fő

A 2006/2007-es tanév tanfolyamai, vizsgái és létszámai összesen:
A létszámadatok összesítése alapján megállapítható, hogy a KOK által a tanév
során lebonyolított tanfolyamon és/vagy vizsgán összesen 5220 fő vett részt.
Tanfolyam:

81 db

Résztvevő:

1640 fő

Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

247 db
4779 fő

Megjegyzés: a 2006/2007. tanévben összesen- ben, a résztvevő 1640 fő és a vizsgát tett 4779
fő nem adható össze ! Az 1640 résztvevőből 1199-en vizsgát tettek, – tehát ott szerepelnek azonban 441 fő nem vizsgázott, így a vizsgát tettek között nem szerepelnek.

