Tűzoltó képzés 2008-ban
Az elmúlt két év létszámfejlesztései és a fluktuáció megterhelte a képzést végző
rendszer egészét. Az újabb létszámfejlesztés valamint a nyugdíjba vonulások
összegződése különösen megnövelte a képzési igényt. Ennek mértékét a
számadatok jól mutatják.
Kicserélődő állomány
A fluktuáció mértékét jól mutatja, két év alatt 2157 tűzoltó szakképzésére került sor,
vagyis a gyors ütemű fluktuáció és a létszámfejlesztésből eredő képzési igény
összeadódott. Ez természetesen más jellegű képzési igényt (speciális kezelői
tanfolyamok) is generált. A hirtelen megnövekedett képzési igényt jól mutatja, hogy a
két év alatt a KOK-on 12092 fő fordult meg tanfolyami, illetve vizsgaszinten. (2006/7ben 5220 fő, 2007/8-ban 6872 fő)
Az egyes képzések tapasztalatai 2008-ban
A KOK a tanintézeti kapacitásának maximális kihasználásával
• a tűzoltó szakképzésben három, (132 fő),
• a katasztrófa- és tűzvédelmi technikus, valamint a katasztrófa- és tűzvédelmi
szervező szakon kettő-kettő tanulócsoportban (131 fővel) folyt a képzés.
A személyi és tárgyi feltételek a speciális tűzoltótechnika hiányában nehézségek
árán, de biztosítottak voltak. A 2008. évre is elmondható, hogy az iskolai szervezési,
valamint az oktatási feladatok végrehajtását nagymértékben nehezítette az alapfokú
szakképzésben résztvevők június hónapban összetorlódottan jelentkező szakmai
vizsgáztatása. Ez ismét csak úgy volt megoldható, hogy a szervező képzésben
résztvevők 2 hetes gyakorlati kihelyezése elmaradt, illetve minden képzési formában
márciustól, a kedd-pénteki időszakban a napi 8 órában történő oktatás került
bevezetésre. Emiatt a tanév módosításával előbbre lett hozva a nappali képzések
befejezése és a tanévzáró.
A sűrített képzés óhatatlanul a szakmai színvonal rovására ment és több feszültséget
indukált.
Az egyes képzési szakokon szerzett tapasztalatokat felhasználva és az OKF
szakmai főigazgató – helyettesi szervezetivel egyeztetve kerültek kidolgozásra az új
OKJ – s szakképzések képzési programjai, amely munka szintén jelentős
többletterhelést jelentett az oktatás területén dolgozók számára.
A képzés tárgyi feltételeinek alakulása
A KOK képzési tevékenységének technikai feltételeiben a meglévő nehézségek,
elmaradások és hiányok csökkentésére, a helyzet javítására a tanintézet vezetése és
az irányító OKF erőfeszítéseket tett a tanév során. Az új tornaterem és a hozzá
kapcsolódó lehetőségek kedvező hatása érezhető volt. Európai szintű tűzoltás
gyakorlási lehetőségeket tesz lehetővé a tűzszimulációs konténer, azonban
üzembiztonsági problémák és az elhúzódó munkabiztonsági üzembe helyezés miatt
több hónapig nem működhetett a berendezés.

Új daruszerkezettel felszerelt konténerszállító járművel egészült ki a tanintézet
tűzoltójármű állománya. Fejlődött a tantermi oktatástechnikai felszerelés és
eszközellátottság, valamint a szűkös lehetőségek határain belül az informatikai
eszközkészlet. Az oktatásban alkalmazható tűzoltó járműtechnika hiányosságai, a
helyszíni gyakorlási lehetőségek folyamatos csökkenése, illetve a képzési helyszínek
– és gyakorlópályák széttagoltsága egyre nehezebbé teszi az eredményes képzési
feladatellátást.
A képzés személyi feltételei
A képzési igények és elvárások néhány éve egyre növekvő mértéket mutatnak.
Ennek az elvárásnak a teljesítése határterhelést jelentett a tanintézet teljes személyi
állományának. Az idei statisztikai adatok minden eddigi létszámot meghaladóak
voltak. A növekmény elsősorban az alapfokú szakképzésben résztvevők
kisgépkezelői, illetve szakmai vizsgáinak szervezéséből, lebonyolításából, a
technikakezelői képzési igények kielégítéséből, a tűzvizsgálói képzési feladatok
ellátásából, valamint a sportszakmai vizsgaszervezési feladatok teljesítéséből ered.
A megnövekedett feladatok teljesítése csak a feladatok időbeli eltolásával, a munka
átszervezésével volt megoldható. A műszaki tanfolyami képzési igényeknek csak
nagy nehézségek árán tudott megfelelni a tanintézet, a prognosztizálható igényeknek
azonban – további feltételeket javító intézkedések nélkül - nem fog tudni megfelelni.
Az ismert nyugdíjba vonulási hullám következtében 2007. végén 6 fő gyakorlott
tanár, oktató és vezető került ki az oktatási munkából, akiknek a pótlása nagy
nehézségekbe ütközik.

A KOK képzései 2007/2008- as tanévben
A 2007/2008-as tanévben a tanintézet az alábbi tanfolyamokat és/vagy
vizsgákat bonyolította le:
1. Tűzoltó szakképzés (tanfolyam az igazgatóságokon, a KOK csak vizsgáztatott)
51 db vizsga, vizsgázott összesen

975 fő.

2. Tűzoltó szakképzés (saját tanfolyam)
tanfolyam

3 db 132 fővel,

vizsgák száma

5 db, vizsgát tett 126 fő.

Összesen (1.+2.):
Tanfolyamok száma:
Tanfolyamon résztvevők száma:
Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

3 db
132 fő
56 db
1101 fő

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

68 fő

Vizsgák száma:

4 db

Vizsgát tett:

81 fő

4. Katasztrófa- és tűzvédelmi technikus képzés
2 db tanfolyam,
63 fő
Vizsgák száma:
3 db
Vizsgát tett:

66 fő

5. Önkéntes és létesítményi tűzoltó-parancsnoki tanfolyam
(tanfolyam és vizsga a KOK - on)
1 db tanfolyam,
32 fő
6. Önkéntes és létesítményi tűzoltó-parancsnoki tanfolyam
(tanfolyam az igazgatóságon, a KOK csak vizsgáztatott)
Vizsgák száma 1 db, vizsgát tett:
19 fő
Összesen (5.+6.):
Tanfolyam:
Résztvevő:
Vizsgák száma:
Vizsgát tett:
7. Katasztrófavédelmi alaptanfolyam
Tanfolyam:
Résztvevő:
Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

2 db
50 fő
2 db
51 fő
1 db
26 fő
1 db
27 fő

8. Továbbképzések
a.) Tűzmegelőzési szakmai terület:
Tűzvizsgáló tanfolyam
7 db
Egyéb tanfolyam
1 db,
Vizsga:
4 db, vizsgát tett:

200 fő
32 fő,
72 fő

b.) Tűzoltási szakmai terület:
3 db tanfolyam, összesen
Vizsga: 2 db, vizsgát tett:

48 fő
47 fő

c.) Angol nyelvi képzés
1 db tanfolyam, összesen

7 fő,

Összesen (7.a+b+c+d):
Tanfolyamok:
Résztvevő:
Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

12 db
287 fő
6 db
119 fő

9. Tűzvédelmi előadó vizsga (nem KOK által szervezett tanfolyam, a KOK csak
vizsgáztatott, a javítóvizsgák is itt szerepelnek.)
Vizsgák száma:
28 db
Vizsgát tett:
558 fő
10. Tűzvédelmi főelőadó vizsga (nem KOK által szervezett tanfolyam, a KOK csak
vizsgáztatott, a javítóvizsga is itt szerepel)

Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

4 db
23 fő

11. Katasztrófavédelmi előadó és főelőadó vizsga (nem KOK által szervezett
tanfolyam, a KOK csak vizsgáztatott, a javítóvizsgák is itt szerepelnek)
Vizsgák száma:
2 db
Vizsgát tett:
44 fő
12. Műszaki tanfolyamok
Összesen:
Tanfolyam a KOK - on:
Résztvevő:
Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

23 db
682 fő
175* db
3969* fő

* A tűzoltó szakképzéshez tartozó kisgépkezelői vizsgák adatait is tartalmazza.

13. Sportszakmai vizsgák
2008. június 01 – és 2008. július 31 közötti adatok
Vizsgák száma:
20 db
Résztvevő:
806 fő

A 2007/2008-as tanév tanfolyamai, vizsgái és létszámai összesen:
A létszámadatok összesítése alapján megállapítható, hogy a KOK által a tanév
során lebonyolított tanfolyamon és/vagy vizsgán összesen 6872 fő vett részt.
Tanfolyam:

44 db

Résztvevő:

1290 fő

Vizsgák száma:
Vizsgát tett:

300* db
6872* fő

* A tűzoltó szakképzéshez tartozó kisgépkezelői vizsgák adatait is tartalmazza.

