
 

 
 
1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról? 
 
a. Alaptörvény 
b. 2011. évi CXXVIII. törvény 
c. 2011. évi CXIII. törvény 
 
 
2. Mely rendelet szabályozza a katasztrófák elleni védekezés egyes részeit? 
 
a. 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet 
b. 290/2011. (XII. 22.) kormányrendelet  
c. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet  
 
 
3. Mely jogszabály a katasztrófa törvény végrehajtási rendelete? 
 
a. 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet 
b. 290/2011. (XII. 22.) kormányrendelet  
c. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet  
 
 
4. Melyik jogszabály alapján írható elő polgári védelmi kötelezettség honvédelmi és 

katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében? 
 
a. a 2011. évi CXXVIII. törvény 
b. Alaptörvény 
c. a 2011. évi CXIII. törvény 
 
 
5. Melyik megfogalmazás igaz a katasztrófa fogalmára vonatkozóan? 
 
a. A veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el nem érő mértékű 

olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a 
lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon 
vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a 
következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt 
együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések 
bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan 
összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 

b. A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari 
szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében 
veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli 
intézkedéseket vezethet be. 

c. A különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, összehangolási, 
végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és 
ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, 
közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk 
csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, az alapvető életfeltételek 
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biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek 
megteremtését szolgálják. 

 
 
6. Válassza ki az alaptörvény alapján meghatározott különleges jogrendet igénylő 

eljárásokat? 
 
a. rendkívüli állapot, szükség állapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás, 

veszélyhelyzet 
b. rendkívüli állapot, szükség állapot, váratlan támadás, veszélyhelyzet 
c. rendkívüli állapot, szükség állapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás 
 
 
7. Határozza meg a veszélyhelyzet fogalmát! 
 
a.  Olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a 

katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ezáltal veszélyezteti az emberi 
egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. 

b. A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari 
szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében 
veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli 
intézkedéseket vezethet be. 

c. Az a terület, ahol a természeti vagy civilizációs katasztrófa következményeinek elhárítása 
(helyreállítás) érdekében kormányzati intézkedés szükséges. 

 
 
8. Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv államigazgatási feladatot is ellátó …………………, 
amelynek tagjai hivatásos állományúak, kormánytisztviselők, köztisztviselők és 
közalkalmazottak. 
 
a. honvédelmi szerv 
b. rendvédelmi intézmény 
c. rendvédelmi szerv 
 
 
9. Mi a katasztrófavédelem országos hatáskörű központi szerve? 
 
a. Belügyminisztérium 
b. KKB 
c. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
 
 
10. Ki a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság elnöke? 
 
a. Belügyminiszter 
b. BM OKF főigazgató 
c. Miniszterelnöki Hivatal vezetője 
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11. Milyen köteles polgári védelmi szervezeteket ismer? 
 
a. Központi, területi, települési, valamint munkahelyi 
b. Települési, megyei, munkahelyi, illetőleg országos  
c. Munkahelyi, települési, területi és országos 
 
 
12. Hogyan csoportosítjuk az önkéntes polgári védelmi szervezeteket? 
 
a. Önkéntes állampolgár, HUNOR, HUSZÁR 
b. Önkéntes állampolgár, társadalmi és karitatív szervezetek, önkéntes mentőszervezetek 
c. Önkéntes állampolgár, máltai szeretetszolgálat, önkéntes mentőszervezetek 
 
 
13. Milyen veszélyhelyzetet kiváltó okokat ismer? 
 
a. Elemi csapások és természeti eredetű veszélyek; ipari szerencsétlenség és civilizációs 

eredetű veszélyek; egyéb eredetű veszélyek;  
b. Árvíz; belvíz; rendkívüli időjárás; földtani veszélyforrások; földrengés; földcsuszamlás; 

beszakadás; talajsüllyedés; partfalomlás. 
c. Üzem, létesítmény v. hatása; más létesítmény v. hatása; távolság nukleáris létesítménytől; 

közlekedési útvonalak és csomópontok. 
 
 
14. Milyen polgári védelmi szervezeteket kell létrehozni a polgári védelmi 

kötelezettség alatt álló állampolgárok köréből? 
 
a.   Központi, területi, települési, valamint munkahelyi polgári védelmi szervezetet. 
b.   Települési, megyei, munkahelyi, illetőleg országos polgári védelmi szervezetet. 
c.   Munkahelyi, települési, területi és országos polgári védelmi szervezetet. 
 
 
15. A polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt ki és hogyan kötelezheti 

polgári védelmi szolgálatra? 
 
a.   A megyei szintű szervezetben a megyei közgyűlés elnöke, határozatban. 
b. A munkahelyi polgári védelmi szervezetben a polgári szerv vezetője, vezetői utasítással. 
c.   Illetékességi területén a polgármester, hatósági határozattal. 
 
 
16. Az esedékesség előtt hány nappal kell kézbesíteni a kötelezett részére a 

kiképzésre, illetve gyakorlatra vonatkozó felhívást? 
 
a.   8 nappal 
b.   2 nappal 
c.   5 nappal 
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17. Melyek a polgári védelmi elméleti kiképzés típusai? 
 
a.   Kiképzés és gyakorlat 
b.   Alapképzés, szakkiképzés, továbbképzés és vezetői képzés 
c.   Tájékoztatás, alapképzés és vezetőképzés 
 
 
18. Milyen módon történik a települések katasztrófavédelmi besorolása?  
 
a. Az utóbbi tíz évben bekövetkezett káresemények és balesetek figyelembevételével. 
b. Az adott település vonatkozásában lefolytatott kockázatbecslési eljárások alkalmazásával. 
c. A polgármester határozatban sorolja be a saját települését. 
 
 
19. Milyen szintjei vannak a veszélyelhárítási tervnek? 
 
a. Alap-, összesített, központi veszélyelhárítási terv és központi adattár. 
b. Települési (a fővárosban kerületi), munkahelyi, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi 

szervének összesített terve, területi és központi veszélyelhárítási terv. 
c. Alap-, összesített, központi veszélyelhárítási terv és veszélyelhárítási részterv. 
 
 
20. Ki készíti a települési veszélyelhárítási tervet? 
 
a. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve a jegyző közreműködésével. 
b. A polgármester, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével. 
c. A közbiztonsági referens. 
 
21. Mit készít a település polgármestere a veszélyelhárítási terv alapján? 
 
a. Kivonatot az önkormányzat dolgozói részére. 
b. Lakossági tájékozató kiadványt. 
c. Minden évben gyakorlatot. 
 
 
22. Egészítse ki a mondatot a helyes válasz megjelölésével! 
 
A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének fő célkitűzése … 
 
a. tájékoztatók, közlemények kiadása, lakossági fórumok szervezése. 
b. a helyben jellemző veszélyeztető hatások, és a veszély esetén, illetve riasztáskor 

követendő magatartási szabályok lehető legszélesebb körben történő megismertetése. 
c. a kereskedelmi média felhasználása. 
 
 
23. Egészítse ki a mondatot a helyes válasz megjelölésével! 
 
A lakosság riasztásának módja: az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 
mentése érdekében … 
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a. a rendelkezésre álló riasztó-, illetve tájékoztatórendszertől függően szöveges közléssel, 
illetve meghatározott szirénajelekkel jelezni kell, illetve haladéktalanul közölni kell a 
lakossággal a követendő magatartási szabályokat. 

b. az elektronikus médián keresztül hirdetések bejelentése. 
c. a riasztóeszközökkel folyamatos szirénahangot kell biztosítani. 
 
 
24. Ki a felelős a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásáért? 
 
a. A helyi védelmi bizottság elnöke. 
b. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a központi államigazgatási szerv 

vezetője, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi és területi szervének vezetője, a 
megyei és a helyi védelmi bizottság elnöke, a polgármester, a főpolgármester, a 
gazdálkodó szerv vezetője. 

c. A közbiztonsági referens és a jegyző. 
 
 
25. Mi a veszélyhelyzeti tájékoztatás? 
 
a. A helyi védelmi bizottság elnökének közleménye. 
b. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által végzett tájékoztató tevékenység az érintettek 

számára, a katasztrófariasztást követően. 
c. A közbiztonsági referens jelentése a polgármester számára. 
 
 
26. Mi a veszélyhelyzeti tájékoztatás tartalma katasztrófaveszély időszakában? 
 
a. A bekövetkezett esemény, a védekezés, az irányadó magatartási szabályok, a 

lakosságvédelmi intézkedések, az elrendelt korlátozások, valamint további tájékozódási 
lehetőségek. 

b. Az elemi lakhatási feltételek megteremtése, a kárenyhítés lehetőségei, valamint a 
helyreállítás. 

c. A helyes magatartási szabályok. 
 
 
27. Milyen katasztrófavédelmi feladatokat látnak el a karitatív szervezetek? 
 
a. A veszélyelhárítási tervekben meghatározott feladatokat látják el. 
b. A lakosság mentésében vesznek részt. 
c. Biztosítják a lakosság anyagi javainak a pótlását. 
 
 
28. Hogyan vesznek részt az önkéntes mentőszervezetek a katasztrófák hatásai elleni 

védekezésben és a kárelhárításban? 
 
a. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakmai irányítása mellett. 
b. A helyszíni bevetési rendszerbe történő jelentkezést követően. 
c. A megyei (fővárosi) védelmi bizottság elnökének határozatában megjelölt sorrend szerint. 
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29. Melyek a lakosság védelmének alapvető módjai? 
 
a. A helyi védelem, a távolsági védelem, a kollektív és az egyéni védelem. 
b. Óvóhelyi védelem, távolsági védelem és az egyéni védelem. 
c. Helyi védelem és távolsági védelem, elzárkóztatás. 
 
 
30. Ki rendelheti el a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség alá tartozó 

vagyontárgyak igénybevételét? 
 
a. A helyi védelmi bizottság elnöke, valamint annak helyettese.  
b. A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, valamint a polgármester, több megyét 

érintően, illetve az ország egész területére a katasztrófák elleni védekezésért felelős 
miniszter. 

c. A területi katasztrófavédelmi igazgató, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltség 
vezetője. 

 
 
31. Kihirdetett veszélyhelyzet esetén, előzetes kijelölés alapján ki veszi át a védekezés 

irányítását a polgármestertől? 
 
a. A megyei védelmi bizottság elnöke által kijelölt hivatásos állományú személy. 
b. A megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy. 
c. A helyi védelmi bizottság elnöke által kijelölt polgári személy. 
 
 
32. Milyen módon történik a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása? 
 
a. Az utóbbi tíz évben bekövetkezett káresemények és balesetek figyelembevételével. 
b. Az adott település vonatkozásában lefolytatott kockázatbecslési eljárás alkalmazásával. 
c. A polgármester határozatban sorolja be a saját települését. 
 
 
33. Milyen katasztrófavédelmi osztályba sorolják be a településeket? 
 
a. Nagyon súlyos, súlyos, nem súlyos, alacsony mértékű 
b. Ritka, nem gyakori, gyakori, nagyon gyakori 
c. I., II., III. 
 
 
34. Milyen szintjei vannak a veszélyelhárítási tervnek? 
 
a. Alap-, összesített, központi veszélyelhárítási terv és központi adattár. 
b. Települési (a fővárosban kerületi), munkahelyi, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi 

szervének összesített terve, területi, központi veszélyelhárítási terv. 
c. Alap-, összesített, központi veszélyelhárítási terv és veszélyelhárítási részterv. 
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35.  Mi a kockázatbecslés fogalma? 
 
a. Az egyes veszélyeztető hatások által okozott, az emberi életet, a létfenntartáshoz 

szükséges anyagi javakat és a környezetet érintő káros hatások. 
b. A kockázatazonosítás, a kockázatelemzés és a kockázatértékelés átfogó folyamata. 
c. Az az eljárás, amely meghatározza az adott területen lehetséges kockázatokat és azok 

hatásait, valamint magában foglalja a veszélyeztető hatások forrásának azonosítását. Az 
eljárás elvégzése során figyelembe kell venni a vizsgált területre vonatkozó statisztikai 
adatokat, történeti adatokat, tapasztalati tényeket, valamint a rendelkezésre álló 
kockázatelemzések eredményeit. 

 
 
36. Milyen gyakran kell elvégezni a veszélyelhárítási terv felülvizsgálatát? 
 
a. 10 évente 
b. 5 évente 
c. Szükség esetén soron kívül, egyébként évente 
 
 
37. Milyen főbb szakterületei vannak az iparbiztonságnak! 
 
a. Veszélyes üzemek felügyelete, veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, kritikus 

infrastruktúra védelme, nukleárisbaleset elhárítás 
b. Veszélyes üzemek felügyelete, veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, kritikus 

infrastruktúra védelme, mentésszervezés 
c. Veszélyes üzemek felügyelete, veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, nukleárisbaleset 

elhárítás 
 
 
38. Hogyan soroljuk be a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemeket! 
 
a. Küszöbérték alatti, alsó küszöbértékű, felső küszöbértékű 
b. Nem veszélyes, veszélyes, nagyon veszélyes 
c. Uszodák, üzemek, hűtőházak, szénhidrogén származékokat feldolgozó gyárak 
 
 
39. Mit takar a SKET mozaik szó? 
 
a. Súlyos Katasztrófa Elhárítási Terv 
b. Súlyos Káresemény Elhárítási Terv 
c. Sikeres Következmény Felszámolási Terv 
 
 
40. Mi a Külső Védelmi Terv területi hatálya? 
 
a. A veszélyes üzem 
b. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezete 
c. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és környezete 
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41. Milyen területei vannak a veszélyes áruk szállításának? 
 
a. Közúti-, vasúti-, vízi-, légi szállítás 
b. Tartálykocsis-, vasúti-, vízi-, légi szállítás 
c. Közúti-, vasúti-, vízi-, tengeri-, légi szállítás 
 
 
42. Melyek a lakosság riasztásának módjai? 
 
a. Közérdekű közlemény, lakossági riasztó és tájékoztató rendszer, elektronikus hírközlési 

szolgáltatás, helyben szokásos módszer (hangosbemondó, hírvivő, falragasz), egyéb 
eszköz. 

b. Lakossági riasztó és tájékoztató rendszerrel, mert csak ez alkalmas a gyors és hatékony 
riasztás kiadására. 

c. Kormányhatározat, közérdekű közlemény, lakossági riasztó és tájékoztató rendszer, 
elektronikus hírközlési szolgáltatás, helyben szokásos módszer (hangosbemondó, hírvivő, 
falragasz), egyéb módszer. 

 
 
43. Mi a polgári védelmi kötelezettség? 
 
a. A polgári szerveknél polgári védelmi szervezetekbe beosztottak kötelezettsége. 
b. Személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 

védelme érdekében. 
c. Az önkéntességi alapon létrejött polgári védelmi szervezetekbe beosztottak kötelezettsége. 
 
 
44. Vonatkozik-e az állami mentőszolgálat dolgozójára a polgári védelmi 

kötelezettség? 
 
a. Igen, amennyiben magyarországi lakhellyel rendelkezik, elmúlt 18 éves, és nem érte el a 

mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt. 
b. Csak azokra akiknek nincs szakorvosi végzettségük. 
c. Nem, jogszabály alapján mentesül a kötelezettség alól, 
 
 
45. Mit foglal magában a polgári védelmi kötelezettség? 
 
a. Bejelentési, megjelenési kötelezettség, és polgári védelmi szolgálat. 
b. Veszélyhelyzet kihirdetésekor azonnal meg kell jelenni a beosztó határozatban megjelölt 

helyszínen. 
c. Adatszolgáltatási, bejelentési, megjelenési kötelezettség, és polgári védelmi szolgálat. 
 
 
46. Ki rendelheti el a polgári védelmi szervezetek egyidejű alkalmazását? 
 
a. A Kormány. 
b. A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke. 
c. A belügyminiszter. 
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47. Hogyan történhet az ideiglenes polgári védelmi szolgálat elrendelése? 
 
a. Csak írásban, az elrendelő határozatnak személyes átadásával. 
b. Írásban és szóbeli közléssel (hangosbemondó, kiértesítő, telefon, rádió-, vagy televízió 

közlemény). 
c. Írásban, vagy - halasztást nem tűrő esetben - szóbeli közléssel, de az érintettnek az 

elrendeléstől számított 72 órán belül a határozatot át kell adni. 
 
 
48. Mit nevezünk helyi védelemnek? 
 
a. Az emberek bezárkóznak a lakásaikba, vagy a munkahelyükre, 
b. Mindenki helyben kapja meg a védőeszközét. 
c. Elzárkózás a veszélyeztető hatás elleni védelemre alkalmas, vagy alkalmassá tett helyen, 
 
 
49. Van-e különbség a kimenekítés és a kitelepítés között? 
 
a. Igen, a kimenekítés már a közvetlen életveszély esetén történik. 
b. Igen, a kimenekítés során a lakosság saját közlekedési eszközével hagyhatja el a 

veszélyeztetett területet. 
c. Nincs. 
 
 
50. Ki gondoskodik a kitelepített területen visszamaradó anyagi javak őrzéséről? 
 
a. A polgárőrség. 
b. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve. 
c. A rendőrség (esetenként a Magyar Honvédség erőivel együtt). 
 
 
51. Jelölje be, hogy az alábbiak közül, mely esetre nem terjed ki tűzvédelmi törvény 

hatálya! 
 
a.  Külföldi magánszemélyekre 
b.  A Magyar Honvédség létesítményeire 
c.  A bányák föld alatti részeire 
 
 
52. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül, mely hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

közvetlen iránytása alá tartoznak a Műszaki Mentőbázisok! 
 
a.  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
b.  Területi szerv 
c. Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
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53. Egészítse ki az alábbi mondatot! A hivatásos katasztrófavédelmi szerv ... szerve a 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. 

 
a.  központi szerve 
b.   területi szerve 
c.  helyi szerve 
 
 
54. Egészítse ki az alábbi mondatot!  
 
A(z) ... a gazdálkodó szervezet tevékenységével összefüggő tűzoltási és más műszaki mentési 
feladatok elsődleges ellátására létrehozott és fenntartott szervezet. 
 
a.  hivatásos tűzoltóság 
b. önkormányzati tűzoltóság 
c.  létesítményi tűzoltóság 
 
 
55. Jelölje be, hogy a felsoroltak közül, mely szervet irányítja a megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság! 
 
a. Katasztrófavédelmi kirendeltséget 
b.  Létesítményi tűzoltóságot 
c. Szaktevékenységet ellátó önkéntes tűzoltó egyesületet 
 
 
56. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül, melyik tartozik a tűz elleni védekezés fő 

feladatai körébe! 
 
a. Kritikus infrastruktúra védelme 
b.  Tűzesetek megelőzése 
c.  Polgári védelmi feladatok ellátása 
 
 
57. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül, melyik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

helyi szerve! 
 
a. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
b.  Pomázi Önkormányzati Tűzoltóság 
c. Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 
 
58. Válassza ki, hogy az alábbi feladatok közül, melyik tartozik a BM OKF 

főigazgató katasztrófa-elhárítás irányításával és koordinálásával kapcsolatos 
jogköréhez! 

 
a. Meghatározza a tűzvédelmi és műszaki mentési, a katasztrófavédelmi feladatok 

végrehajtásának szakmai követelményeit. 
b. Dönt a hivatásos tűzoltóság létrehozásáról és megszüntetéséről. 
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c.  Részt vesz a nemzetközi együttműködésben, ennek keretében folyamatos kapcsolatot tart 
fenn a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel. 

 
 
59. A hatályos jogi szabályozás alapján válassza ki, hogy az alábbi intézmények 

közül, melyik jelöli a tűzoltóság egyik típusát! 
 
a. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 
b.  Hivatásos tűzoltóság 
c.  Önkéntes tűzoltóság 
 
 
60. Válassza ki, hogy az alábbi feladatok közül, melyik tartozik a tűzmegelőzés 

tevékenységi körébe! 
 
a. Tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása 
b. Tűzoltási feladatok ellátása 
c. Tűzvizsgálat lefolytatása 
 
 
 
61.   Az alábbi meghatározások közül válassza ki a tűzvizsgálat fogalmi elemét! 
 
a. A tűz által okozott kár nagyságának meghatározása 
b. A büntetőjogi felelősség tisztázása 
c. A tűz keletkezési idejének felderítése 
 
 
62. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely - jogszabálynak nem minősülő - 

szabályozók szerepe jelentős a tűzvédelemben! 
 
a. Államtitkári rendelkezések 
b. Műszaki követelmények 
c. Kormányrendeletek 
 
 
63. Válassza ki, hogy a felsorolt elemek közül, melyre terjed ki a tűzvédelmi törvény 

hatálya! 
 
a. A bányák föld alatti részei 
b. Külföldön tartózkodó magyar állampolgárok 
c. A bányák föld feletti részei 
 
 
64. Jelölje be, hogy az alábbi tevékenységek közül, mely tartozik a hivatásos 

tűzoltóság fő feladatai közé! 
 
a. Állandó készenléti szolgálat ellátása 
b. Tűzvédelmi eszközök érvényességének felülvizsgálata 
c. A katasztrófavédelmi kirendeltségek tűzvédelmi szakmai felügyelete 
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65. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely joghátrány tartozik a tűzvédelmi 

igazgatás legfontosabb szankciói közé! 
 
a. Tűzvédelmi intézkedések 
b. Tűzvédelmi bírság 
c. Tűzgyújtási tilalom elrendelése 
 
 
66. Válassza ki, hogy az alábbi állítások közül melyik vonatkozik az önkormányzati 

tűzoltóságokra! 
 
a.  Tűzvédelmi hatósági feladatokat lát el. 
b.  Készenléti szolgálatot lát el. 
c.  Rendvédelmi szervnek minősül. 
 
 
67. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely eljárás tartozik a tűzmegelőzési 

tevékenység hatósági jogosítványai közé! 
 
a. Tűzvizsgálati eljárás lefolytatása 
b. Tűzoltó készülékek karbantartása 
c. Tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos oktatásszervezés 
 
 
68. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely eljárás tartozik a tűzmegelőzési 

tevékenység hatósági jogosítványai közé! 
 
a. Beépített tűzjelző berendezések távfelügyelete 
b.  Tűzvédelmi szabálysértések kivizsgálása 
c.  Tűzvédelmi kötelezettségek megállapítása 
 
 
69. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely eljárás tartozik a tűzmegelőzési 

tevékenység hatósági jogosítványai közé! 
 
a. Tűzveszélyes létesítmények építésének engedélyezése 
b. Beépített tűzjelző berendezések létesítésének engedélyezése 
c. Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány kiállítása 
 
 
70. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely eljárás tartozik a tűzmegelőzési 

tevékenység hatósági jogosítványai közé! 
 
a. Tűzvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése 
b. Tűz okozásával elkövetett bűncselekmények üldözése 
c. Tűzvédelmi szakvizsgáztatás 
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71. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely eljárás tartozik a tűzmegelőzési 
tevékenység hatósági jogosítványai közé! 

 
a. Tűzoltó készülékek gyártásának engedélyezése 
b. Épületek használatbavételének engedélyezése 
c. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete 
 
 
72. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely eljárás tartozik a tűzmegelőzési 

tevékenység hatósági jogosítványai közé! 
 
a. Beépített tűzoltó berendezések használatbavételének engedélyezése 
b. Tűzvédelmi szabálysértési pénzbírság kiszabása 
c. Beépített tűzjelző berendezések tervezése 
 
 
73. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely eljárás tartozik a tűzmegelőzési 

tevékenység hatósági jogosítványai közé! 
 
a. Tűzvédelmi megbízottak tevékenységének engedélyezése 
b. Üzemeltetés megtiltása bizonyos tűzvédelmi szabályok súlyos megsértése esetén 
c. Tűzvédelmi szabályzat kiadása 
 
 
74. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely tűzvédelmi szabályszegés vezethet az 

üzemeltetés megtiltásához! 
 
a. A jogszabályban előírt tűzvédelmi eszközök készenlétben tartásának hiánya 
b. Tűzveszélyes munkahelyen dolgozó munkavállaló tűzvédelmi oktatásának elmaradása 
c. A tűzvédelmi törvény szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása 
 
 
75.   Válassza ki, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz! 
 
a. Az önkormányzati tűzoltóságok irányítását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szerve látja el. 
b. Az önkormányzati tűzoltóság köztestületi formában működik. 
c. Valamennyi önkéntes tűzoltó egyesület végez szaktevékenységet (tűzmegelőzési, 

valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában való közreműködés). 
 
 
76.  Válassza ki, hogy az alábbi meghatározások közül melyik jelöl tűzveszélyességi 

osztályt! 
 
a. Fokozottan tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály 
b. Fokozottan robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztály 
c. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztály 
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77.  Válassza ki, hogy az alábbi meghatározások közül melyik jelöl tűzveszélyességi 
osztályt! 

 
a. Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály 
b. Nagymértékben robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztály 
c. Kismértékben tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály 
 
 
78. Válassza ki, hogy az alábbi elemek közül, melyet kell tartalmaznia a Tűzvédelmi 

Szabályzatnak! 
 
a. Iparbiztonságra vonatkozó szabályok 
b. Tárolható éghető anyagok mennyisége és tárolási módja 
c. Polgári védelmi kötelezettségre vonatkozó szabályok 
 
79. Válassza ki az alábbiak közül azt az iratot, amely a tűzvizsgálati eljárás során 

keletkezik! 
 
a. Tanú meghallgatási jegyzőkönyv 
b. Hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv 
c. Szakhatósági állásfoglalás 
 
 
80.   Jelölje az üzemi rend biztosításához kapcsolódó helyes állítást! 
 
a. Az éghető folyadékkal szennyezet éghető hulladékot, jól záródó éghető anyagú 

edényzetben kell gyűjteni. 
b. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit írásban kell meghatározni. 
c. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit szóban kell meghatározni. 
 
 
81.  Válassza ki, hogy az alábbiak közül mely esetben kell biztonsági jeleket 

alkalmazni! 
 
a. Tűzveszélyességi osztály jelölésére 
b. Tűzállósági fokozat jelölésére 
c. Falitűzcsap jelölésére 
 
 
82. Válassza ki, hogy az alábbi meghatározások közül melyik jelöl tűzveszélyességi 

osztályt! 
 
a. Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály 
b. Fokozottan tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály 
c. Kevésbé tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály 
 
 
 
 
 



 
A vizsgázó neve:____________________________________________________ 

 

 15 

83. Válassza ki, hogy az alábbi meghatározások közül melyik jelöl tűzveszélyességi 
osztályt! 

 
a. Nagymértékben éghető anyagok tűzveszélyességi osztálya 
b. Nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály 
c. Kismértékben tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály 
 
 
84.   Válassza ki az I. fokú tűzvédelmi hatóság feladatait az alábbiak közül! 
 
a. Riasztási fokozatot határoz meg. 
b. Területet zárttá minősít. 
c. Beépített tűzjelző berendezés létesítését engedélyezi. 
 
 
 
85. Válassza ki, hogy az alábbiak közül mely tevékenység tartozik a tűzvizsgálat 

szakmai céljai közé! 
 
a. Tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések 

levonása 
b. Műszaki mentések hatékonyságának növelése 
c. Statisztikai adatok gyűjtése 
 
 
86. Válassza ki a tűzmegelőzés fogalmába tartozó meghatározást az alábbiak közül! 
 
a. Veszélyeztetett személyek mentése 
b. Tűz továbbterjedésének megakadályozása 
c. Műszaki mentés 
 
 
87. Válassza ki a tűzvédelem fogalmába tartozó meghatározást az alábbiak közül! 
 
a. Árvízi beavatkozás 
b. Kulturális örökségvédelem 
c. Tűzvizsgálat 
 
 
88. Válassza ki az alábbiak közül azt, amely nem egy tűzveszélyességi osztály 

megnevezése! 
 
a. Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály 
b. Robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztály 
c. Nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály 
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89. Válassza ki az alábbiak közül azt, amelyik a tűzvizsgálat egyik szakmai célját 
jelöli! 

 
a. Tűzeseti beavatkozás, mentés feltételeinek javítása 
b. Műszaki mentések hatékonyságának növelése 
c. Büntetőjogi felelősségre vonás 
 
 
90. Válassza ki az alábbiak közül azt az iratot, amely a tűzvizsgálati eljárás során 

keletkezik! 
 
a. Tűzveszélyességi osztálybasorolás 
b. Szakhatósági állásfoglalás 
c. Összefoglaló jelentés 
 
 
 
91. Válassza ki, hogy az alábbiak közül, mely tevékenység tartozik a tűzvédelmi 

hatósági feladatok közé! 
 
a. Tevékenység folytatásának megtiltása 
b. Műszaki mentési tevékenység 
c. Tűzjelző berendezés távfelügyeletének ellátása 
 
 
92. Jelölje az üzemi rend biztosításához kapcsolódó helyes állítást! 
 
a. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit szóban elegendő meghatározni 
b. Éghető zsírral szennyezet éghető hulladékot, jól záródó nem éghető anyagú edényzetben 

kell gyűjteni. 
c. A munkatevékenység közvetlen környezetében a készletezésszerű raktározás 

megengedett. 
 
 
93. Jelölje az üzemi rend biztosításához kapcsolódó helyes állítást! 
 
a. Éghető folyadékkal szennyezet éghető hulladék, jól záródó éghető anyagú edényzetben 

kell gyűjteni. 
b. A kiömlött, elfolyt nem éghető folyadékot fel kell itatni. 
c. A kiömlött, elfolyt éghető folyadékot fel kell itatni. 
 
 
94. Válassza ki az alábbiak közül, mely esetben kell biztonsági jeleket alkalmazni! 
 
a. Padlásfeljáró jelölésére 
b. Tűzveszélyességi osztály jelölésére 
c. Tömegtartozkodásra szolgáló épület menekülési útvonalának jelölésére 
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95. Válassza ki az alábbiak közül, mely esetben kell biztonsági jeleket alkalmazni! 
 
a. Tűzgátló ajtó jelölésére 
b. Robbanásveszélyes anyag jelölésére 
c. Égéstermék-elvezető jelölésére 
 
 
96. Válassza ki az alábbiak közül a tűzmegelőzési tevékenység hatósági 

jogosítványát! 
 
a. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete 
b. Tűzvédelmi szabálysértések kivizsgálása 
c. Tűzoltó készülékek karbantartása 
 
 
97. Válassza ki az alábbiak közül a tűzmegelőzési tevékenység hatósági 

jogosítványát! 
 
a. Beépített tűzjelző berendezések tervezése 
b. Épületek használatbavételének engedélyezése 
c. Beépített tűzoltó berendezések létesítése 
 
 
98. Válassza ki az alábbiak közül a tűzmegelőzési tevékenység hatósági 

jogosítványát! 
 
a. Tűzvédelmi megbízottak tevékenységének engedélyezése 
b. Tűzvédelmi adatgyűjtés 
c. Egyes tűzoltó-technikai termékek forgalmazásának engedélyezése 
 
 
99. Válassza ki, hogy az alábbiak közül mely tűzvédelmi szabályszegés vezethet az 

üzemeltetés megtiltásához! 
 
a. A kiürítési feltételeket nem biztosítják. 
b. Tűzvédelmi bírság megfizetésének elmulasztása. 
c. Közfeladatot ellátó személy elleni bűncselekmény 
 
 
100. Válassza ki, hogy az alábbiak közül mely tűzvédelmi szabályszegés vezethet az 

üzemeltetés megtiltásához! 
 
a. Tiltott helyen történő dohányzás 
b. A megengedett maximális befogadóképesség 15%-nál nagyobb mértékben történő 

meghaladása. 
c. Tűzvédelmi ellenőrzés elmulasztása 
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101. Döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis: A Tűzvédelmi Törvény hatálya a 
bányák földalatti részeire is kiterjed. 

 
a. Igaz 
b. Hamis 
 
 
102.  Melyik feladat nem tartozik a tűz elleni védekezés feladatai közé! 

 
a) Tűzesetek megelőzése 
b) Tűzesetek bejelentése 
c) Tűzoltási feladatok ellátása 
 
 
103.  Jelölje meg, hogy melyik szervezet a katasztrófavédelem helyi szerve! 

 
a) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
b) Polgári Védelmi Iroda 
c) Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 
 
104.  Jelölje meg, hogy mely szervezet hajt végre tűzoltási, műszaki mentési feladatot, 

és valamely beosztású tagja jogosult tűzoltás vezetésére? 
 

a) Önkéntes Tűzoltóság 
b) Katasztrófavédelmi Őrs 
c) Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 
 
105.  Melyik az államhatáron túli kivonulás rendjére vonatkozó helytelen válasz? 

 
a) Az országok által megkötött együttműködési megállapodásokban meghatározott 

esetekben 
b) Az országok által megkötött együttműködési megállapodásokban meghatározott 

feltételekkel az adott ország területén bárhol 
c) A kölcsönös segítségnyújtás elve alapján, a helyi hatóságok azonnali értesítésével 
 
 
106.  Melyek a tűzoltás átadás-átvételének szabályai? Jelölje meg a helytelen választ! 
 
a) A tűzoltás vezetésének átvételét vagy át nem vételét a működési terület szerinti 

híradóügyeletnek jelenteni kell 
b) A tűzoltás vezetésének átvételét vagy át nem vételét közölni kell a tűzoltás vezetésének 

szervezetébe bevontakkal is 
c) A tűzoltás vezetésére jogosult személy, a helyzetértékelést követően a tűzoltás 

vezetésének átvétele nélkül is minden esetben felelős mindazért, ami az esemény 
felszámolásával kapcsolatban a helyszínen történik 
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107.  Mely állítás igaz a tűzoltásvezető jogaira? Jelölje meg a helyes választ! 
 
a) A karitatív szervezetek egységeit irányítja 
b) A tűzoltás érdekében az esemény felszámolásához szükséges szervezetek kirendelését 

igényelni 
c) A tűzoltás-előkészítés módozatát meghatározza 
 
 
108.  Mely intézkedéseket köteles a tűzoltásvezető a tűzoltás érdekében meghozni? 

Jelölje meg a helyes választ! 
 
a) A beavatkozás helyszínét zárt területté nyilvánítani 
b) A tűzoltás szervezetében bárkinek parancsot adni 
c) A tűz oltásával kapcsolatos feladatokat, s ezek végrehajtásának sorrendjét, az 

alkalmazandó oltóanyagot, tűzoltási módot meghatározni 
 
 
109.  Melyik az a körülmény, amelyet a kiérkezést, felderítést követő első visszajelzésen 

túl a további visszajelzési kötelezettség nem érinti? Jelölje meg a helytelen 
választ! 

 
a) A tűz eloltása 
b) A tűzeset helye, kiterjedése 
c) Az utómunkálatok megkezdése 
 
 
110.  Jelölje meg, hogy a mentésvezető miért felelős a beavatkozás végrehajtásában! 
 
a) A megmentett anyagi javak őrzéséért 
b) A közlekedési forgalom irányításáért 
c) A hozzá beosztott személyi állomány és technikai eszközök balesetmentes működéséért 
 
 
111.  Válassza ki a TMMSZ-re vonatkozó helyes állítást! 
 
a) A 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet tartalmazza 
b) A 1996. évi XXXI. törvény tartalmazza 
c) A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének különleges szabályairól szól 
 
 
112.  Jelölje meg a tűzoltás szervezetére vonatkozó helyes állítást! 
 
a) A BM OKF főigazgatója vezeti 
b) A tűzoltóság tagjaiból áll 
c) Kizárólag a tűzoltóság tagjaiból áll abba más személyek nem vonhatók  be 
 
 
113.  Melyik az igaz állítás? Jelölje meg a helyes választ! 
 
a) A törzstiszt elöljárója a tűzoltásvezető-helyettesnek 
b) A törzstiszt bizonyos esetekben a tűzoltásvezető-helyettesnek 
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c) A törzstiszt elöljárója a tűzoltásvezetőnek 
 
 
114.  Jelölje meg a tűzoltásnál szervezhető beosztást! 
 
a) Híradós 
b) Hírvivő 
c) Eligazító 
 
 
115. Mi a törzstiszt kötelessége? Jelölje meg a helyes választ! 
 
a) Az oltás anyagi-technikai, műszaki ellátottságát szervezni 
b) A kijelölt erőkkel, eszközökkel a számára meghatározott feladatokat végrehajtani, vagy 

végrehajtatni 
c) Jelentést tenni a tűzeset helyszínére kiérkező elöljárónak a tűzoltásvezető tartózkodási 

helyéről 
 
 
116.  Melyik nem a rajparancsnok kötelessége? Jelölje meg a helytelen választ! 
 
a) Jelenteni elöljárójának a tűz alakulását, a tett intézkedéseit 
b) A meghatározott sorrendben, módon és útvonalon élet-, állat-, vagy tárgy mentést 

végrehajtani 
c) Bevonulás elrendelésekor ellenőrizni a létszámot és a felszerelések meglétét 
 
  
117.  Válassza ki a tűzoltás vezetésének módját! 
 
a) Központi irányítás 
b) Csapatirányítás 
c) Vezetési törzs irányítás 
 
 
118.  Melyik esetben beszélhetünk késleltetett riasztásról? Jelölje meg a helyes választ! 
 
a) a Mobil Ellenőrzési Szolgálat által elrendelt feladat végrehajtása 
b) szerkarbantartás végzése 
c) körlet takarítás végrehajtása 
 
 
119. Válassza ki a hivatásos tűzoltóság tűzoltás vezetésére jogosult beosztását!  
 
a) Szakaszparancsnok 
b) Tűzoltósági felügyelő 
c) Szerparancsnok 
 
120. Válassza ki, hogy a BM OKF állományából ki jogosult tűzoltás vezetésére! 
 
a) Országos Tűzoltósági Főfelügyelő 
b) A Főigazgató által az állományból megbízott, személy(ek) 
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c) Ellenőrzési Szolgálatvezető 
 
 
121.  Válassza ki, hogy egy MKI állományából ki jogosult tűzoltás vezetésére! 
 
a) Tűzoltósági Főfelügyelő 
b) Igazgató-helyettes 
c) Iparbiztonsági Főfelügyelő 
 
 
122.  Mit jelent a II. riasztási fokozat? Jelölje meg a helyes választ! 
 
a) a beavatkozáshoz 2-3 raj riasztása szükséges 
b) a beavatkozáshoz 2,5-3 raj riasztása szükséges 
c) a beavatkozáshoz 2,5-3 raj riasztása szükséges, 1,5 raj félrajokkal is kiadható 
 
 
123.  Jelölje meg kik kötelesek vonulni IV. riasztási fokozat elrendelésekor 
 
a) Országos tűzoltósági főfelügyelő 
b) Az illetékességi terület szerinti KI igazgatója 
c) Az illetékességi terület szerinti KI megyei tűzoltósági főfelügyelője 
 
 
124.  Válassza ki a helyes állítást! 
 
a) A riasztás a készenléti szolgálatra beosztott személyi állomány (erők), és az általuk kezelt 

gépjárművek (szerek), felszerelések, oltó- és segédanyagok (eszközök) vonulására szóló 
felhívás. 

b) A riasztás végrehajtása a riasztólámpa működtetését követően az arra rendszeresített hang- 
és vizuális berendezéssel történik 

c) A riasztást élőszóban kell végrehajtani 
 
 
125.  Válassza ki a helyes állítást! 
 
a) A vonulást megkülönböztető fény- és hangjelzés egyidejű használatával, a legelőnyösebb 

útvonalon, a lehető leggyorsabban, ha szükséges a közlekedési szabályok esetleges 
megszegésével is végre kell hajtani. 

b) A megkülönböztető fény- és hangjelzés egyidejű használatát a szer parancsnokának 
minden vonulás alkalmával szükséges elrendelnie 

c) A vonulás a riasztott tűzoltó erők és eszközök riasztáskori tartózkodási helyének 
elhagyásától a jelzésben meghatározott esemény helyszínre érkezéséig tart 

 
 
126.  Melyik jellemző igaz a vonulásra? Jelölje meg a helyes választ! 
 
a) természeti csapás elhárításához minden esetben engedélyezett a megkülönböztető fény-, 

és hangjelzés nélküli vonulás 
b) vízi jármű vonulásakor az ADN előírásait be kell tartani 
c) a vonulás során a szer parancsnoka beosztottait felkészíti a várható feladatokra 
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127.  A működési hely megválasztásánál a tűzoltásvezetőnek mit nem kell figyelembe 

vennie? Jelölje meg a helytelen választ! 
 
a) a tűzoltásban részt vevő erők, eszközök biztonságát, épségének megőrzését 
b) a tűzoltás előkészítésének módozatát 
c) a romhatárt 
 
 
128.  Ki határozza meg a mentési sorrendet? Jelölje meg a helyes választ! 
 
a) a mentési sorrendet a tűzoltásvezető dönti el. 
b) a mentési sorrendet a helyszínen tartózkodó orvos dönti el. 
c) a mentési sorrendet a helyszínen tartózkodó mentőtiszt dönti el. 
 
 
129.  Melyik a helytelen válasz? 
 
A tűzoltásvezető az életmentés elrendelésekor dönt... 
 
a) a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról 
b) az életmentés sorrendjéről, módjáról, eszközeiről 
c) az életmentést végrehajtók kijelöléséről 
 
 
130.  Melyik nem tartozik az égő-, zárt helyiségbe történő behatolás szabályai közé? 

Jelölje meg a helytelen választ! 
 

a) minden esetben biztonsági tiszt beosztást kell szervezni 
b)  behatolókat a szúróláng hatásának kivédésére fel kell készíteni 
c) le- és felhatolásra elsődlegesen a természetes feljárókat kell igénybe venni 
 
 
131.  Melyik a tűzoltás szakaszaira vonatkozó igaz állítás? Jelölje meg a helyes választ! 
 
a) a tüzet akkor kell körülhatároltnak tekinteni ha azt sugarakkal körbevettük 
b) a tüzet akkor kell körülhatároltnak tekinteni, ha annak bármilyen irányú terjedési 

lehetősége kizárt 
c) a tűzoltás akkor fejeződik be, amikor a lánggal égés, izzás, parázslás megszűnt 
 
 
132.  Válassza ki a válaszlehetőségek közül azt amelyik nem tartozik a tűzoltás 

előkészítésének módozatai közé! 
 
a) Sugárszerelés (víz, hab, por) tartályról vagy gyorsbeavatkozó sugár alkalmazása 
b) Alapvezeték-szerelés az osztó helyének és a táplálás módjának megjelölésével 
c) Felhatolási pont választása, kihúzós, vagy dugó létra szerelése 
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133.  Válassza ki a felderítésre vonatkozóan legjellemzőbb állítást! 
 
a) A helyes megoldás megválasztására és a szükséges feladatok meghatározására 
b) A közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentésére 
c) A lakosság biztonsága érdekében a szükséges óvintézkedések meghozatalára 
 
 
134.  Válassza ki, hogy életmentés elrendelésekor a tűzoltásvezetőnek miről nem kell 

döntést hoznia! 
 
a) A mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről 
b) A kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról 
c) A mentési csoportba beosztottak személyéről 
 
 
135.  Jelölje meg, hogy a tűzoltásvezetőnek bontási, megbontási munkálatok 

megkezdésekor miről kell minden esetben gondoskodni!  
 
a) A veszélyeztetett terület kiürítéséről, lezárásáról 
b) A tartalék állomány kijelöléséről 
c) Statikus szakember kirendeléséről 
 
 
136.  Válassza ki a csökkentett raj fogalmát? 

 
a) A tűzoltás és műszaki mentés szervezetének olyan taktikai része, amely a rendelkezésre 

álló eszközeivel önálló beavatkozásra képes, létszáma 1+3 fő. 
b) A tűzoltás és műszaki mentés szervezetének olyan taktikai része, amely a rendelkezésre 

álló eszközeivel önálló beavatkozásra képes, létszáma 1+4 fő. 
c) A tűzoltás és műszaki mentés szervezetének olyan taktikai része, amely a rendelkezésre 

álló eszközeivel önálló beavatkozásra képes, létszáma 1+2 fő. 
 
 
137.  Mit jelent a „nagyfeszültség” kifejezés? 

 
a) Az a váltakozó feszültség, amelynek névleges értéke 10 kV-nál nagyobb. 
b) Az a váltakozó feszültség, amelynek névleges értéke 30 kV-nál nagyobb. 
c) Az a váltakozó feszültség, amelynek névleges értéke 35 kV-nál nagyobb. 
 
 
138.  A TMMSZ szerint mely esetek azok, amelyeknél nem kell megkülönböztető 

jelzést használni?  
 
a) Kis-kiterjedésű gaz-avar tűz; viharkár; vízszívatás; állatmentés 
b) Viharkár; vízszívatás; állatmentés 
c) Minden esetben használni kell. 
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139.  Hány főt kell kijelölni a biztonsági feladatok végrehajtására a talajszint alatti 
térben két irányból történő behatolás esetén?  

 
a) Meg kell kettőzni a biztonsági feladatokat,mindkét oldalon önállóan kell a nyilvántartást 

vezetni, illetve ebben az esetben meg kell szervezni a nyilvántartást végzők 
információcseréjét 

b) Elegendő egy személy a a biztonsági feladatok ellátására, de mindkét oldalról külön 
nyilvántartást kell vezetni 

c) Csak akkor kell biztonsági tisztet kijelölni, ha a tűzoltásvezető a helyszín ismeretében úgy 
dönt. 

 
 
140.  Jelölje meg, hogy középmagas- és magas épületre tűzjelzése esetén, ha a 

tűzoltóság kiérkezése a riasztást követően 10-20 perc között várható a riasztási 
fokozat legyen legalább: 

 
a) II-es 
b) II-es kiemelt 
c) III-as kiemelt 
 
 
141.  Válassza ki, hogy mekkora legyen a riasztási fokozat, ha középmagas és magas 

épületben több szinten van tűz, illetve egy szinten több lakás ég? 
 

a) III-as és legalább 2 db magasból mentő eszköz vonultatásáról, kell intézkedni 
b) IV-es és legalább 2 db magasból mentő eszköz vonultatásáról, kell intézkedni 
c) IV-es és legalább 3 db magasból mentő eszköz vonultatásáról, kell intézkedni 
 
 
142.  Jelölje meg, hogy börtönök tüzeinél hogyan kell eljárni, ha több cella ég? 

 
a) Minimum két fő közlekedjen együtt, és ha bármi jel mutatkozik a beavatkozó állomány 

elleni támadásra, az EDR rádión jelenteni kell. 
b) Minimum négy fő közlekedjen együtt, és ha bármi jel mutatkozik a beavatkozó állomány 

elleni támadásra, az EDR rádión vészhívást kell adni. 
c) Minimum négy fő közlekedjen együtt, és ha bármi jel mutatkozik a beavatkozó állomány 

elleni támadásra, az EDR rádión jelenteni kell. 
 
 

143.  Végrehajtathatja-e tűzoltó az elektromos leválasztást? 
 

a) Nem, csak szakember bevonásával hajtható végre. 
b) 380V névleges feszültségig végrehajthatja, ha ezen feladat végrehajtására szakértelemmel, 

megfelelő gyakorlattal és a szükséges védőfelszereléssel rendelkezik.   
c) 400V névleges feszültségig végrehajthatja, ha ezen feladat végrehajtására szakértelemmel, 

megfelelő gyakorlattal és a szükséges védőfelszereléssel rendelkezik. 
 
 
144.  Válassza ki, hogy mekkora biztonsági távolságot kell megtartani a leszakadt, 

földfelszínen fekvő kisfeszültségű vezetékektől, vagy az azzal érintkező 
áramvezető tárgytól?  
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a) 2 méter 
b) 3 méter 
c) 5 méter 
 
 
145.  Válassza ki, hogy milyen riasztási fokozatot kell elrendelni, ha a börtönben több 

szinten van tűz vagy egy szinten több cella ég, akkor? 
 
a) IV-es kiemelt riasztást legalább, 1 db magasból mentésre alkalmas eszköz, illetve 

gépjármű vonultatására kell intézkedni 
b) IV-es kiemelt riasztást, legalább 2 db magasból mentésre alkalmas eszköz vonultatására 

kell intézkedni 
c) V-ös kiemelt riasztást, legalább 2 db magasból mentésre alkalmas eszköz vonultatására 

kell intézkedni, a káreseményhez vonuló járművek között lenni kell műszaki 
mentőszernek is. 

 
 
146.  Jelölje meg, hogy hogyan kell megközelíteni közúti jármű balesetének helyszínét? 

 
a) A forgalom várható torlódására miatt lehetőleg a sérült jármű menetirányával ellentétes 

irányból, illetve a legközelebbi keresztező útról kell megközelíteni a helyszínt;  
b) A forgalom várható torlódására miatt lehetőleg a sérült jármű menetirányával megegyező 

irányból, illetve a legközelebbi keresztező útról kell megközelíteni a helyszínt;  
c) A forgalom várható torlódására miatt lehetőleg a sérült jármű menetirányával ellentétes 

irányból, illetve a keresztező utak figyelmen kívül hagyásával kell megközelíteni a 
helyszínt, mivel a keresztező utak forgalmi viszonyairól rendszerint nincs információ;  

 
 
147.  Válassza ki, hogy mi nem igaz a hybrid autók baleseteinek felszámolása során? 
 
a) Hibrid autók nagyfeszültségű rendszereinek áramtalanítását az arra kijelölt elemmel kell 

elvégezni, melynek helyét piktogramok jelzik, általában a csomagtérben, vagy a hátsó 
üléssor mellett, alatt, egyes típusoknál a pótkerék alatt található; 

b) Hibrid autók nagyfeszültségű rendszereinek áramtalanítását a benzin – és dízel üzemű 
járművekhez hasonlóan az indítókulcs eltávolításával és az akkumulátor saruinak 
levételével hajtjuk végre. 

c) Hibrid jármű magasfeszültségű rendszere kikapcsol amennyiben a légzsákok működésbe 
léptek. 

 
 
148.  Válassza ki, hogy mi nem igaz a gázpalack mesterlövész puskával való kilövetése 

során?  
 
a) A lövés következtében kiáramló gázt láng vagy hőhatás nem érheti; 
b) A kilövést csak a rendőrség kiképzett, fegyverhasználatra jogosult, gyakorlott személye 

végezheti. 
c) Minden egyes hőhatásnak kitett palackra 5 célzott lövést kell leadni 
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149.  Mit kell végezni állomáson lévő vasúti szerelvény tűzének esetén? 
 

a) Az égő szerelvény 10 méteres körzetében minden felsővezetéki berendezés 
feszültségmentesítését végre kell hajtani; 

b) Az égő szerelvény 15 méteres körzetében minden felsővezetéki berendezés 
feszültségmentesítését végre kell hajtani; 

c) Az égő szerelvény 20 méteres körzetében minden felsővezetéki berendezés 
feszültségmentesítését végre kell hajtani; 

 
 
150.  Válassza ki, hogy milyen riasztási fokozatot kell elrendelni ismeretlen légijármű 

balesete estén (utasszám, rakomány)? 
 
a) Mindig az ICAO előírásait kell figyelembe venni. 
b) Legalább III-as kiemelt riasztási fokozatot kell elrendelni, a kiemelt fokozathoz vízszállító 

gépjárművet és műszaki mentő gépjárművet kötelezően vonultatni kell. 
c) Legalább IV-es kiemelt riasztási fokozatot kell elrendelni, a kiemelt fokozathoz vízszállító 

gépjárművet és műszaki mentő gépjárművet kötelezően vonultatni kell. 
 
 
151.  Válassza ki, hogy Hibrid gépjármű esetén milyen színű a nagyfeszültségű kábel 

színe? 
 

a) Piros 
b) Narancssárga 
c) Citromsárga 
 
 
152.  Vízből mentés esetén, vízi jármű használatakor a kezelőn kívül hány fő szükséges 

a mentéshez?  
 
a) Minimum 2 fő 
b) Minimum 1 fő 
c) Elég a kezelő 
 
 
153.  Megközelíthető-e felderítés céljából a kötöttpályás jármű feszültség alatt álló felső 

vezetékének elektromos egysége? 
 
a) Nem, meg kell várni amíg feszültségmentesítik azokat  
b) Igen, kellő körültekintéssel 
c) Igen, minimum 2 méter távolságra 
 
 
154. Jelölje meg, hogy minek a rövidítése a RID? 

 
a) Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 
b) Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 
c) Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai megállapodás 
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155.  Válassza ki, hogy ki dönt a mentésre igénybe vett vízi járművel végrehajtandó 
feladat végrehajtásának módjáról?  

 
a) A mentésvezető 
b) A mentésvezető az igénybe vett vízi jármű kapitányának vagy vezetőjének a tanácsait 

figyelembe véve 
c) Az igénybe vett vízi jármű kapitánya vagy vezetője 
 
 
156.  Válassza ki, hogy hibrid gépjármű esetén a mit kell tenni a jármű 

indítókulcsával? 
 

a) Elég kivenni a járműből 
b) Legalább 10 méterre kell eltávolítani a járműtől 
c) Legalább 5 méterre kell eltávolítani a járműtől 

 
 

157.  Milyen életveszélyben vannak a balesetet szenvedett légijármű utasai? 
 

a) abban az esetben, ha a légijármű nem ég, közvetett életveszélyben 
b) abban az esetben, ha a légijármű ég is közvetett életveszélyben 
c) abban az esetben is, ha a légijármű nem ég közvetlen életveszélyben 
d) a légijármű eseményétől függően lehetnek közvetett és közvetlen helyzetben 
 
 
158. Jelölje meg, hogy gépjármű villamos leválasztásánál melyik akkumulátor sarut 

kell először levenni? 
 
a) a pozitív sarut (+) 
b) a negatív (test) sarut (–) 
c) sugárvédelem mellett bármelyiket 
 
 
159.  Hol kell elhelyezni villamos felső vezetékes vasúti pályán a földelő rudakat a 

feszültségmentesítés során? 
 
a) mindig a vonatszerelvény előtt 
b) nem kell elhelyezni akkor, ha a feszültségmentesítésről írásban nyilatkoztak 
c) mindig a vonatszerelvény előtt és mögött 
 
 
160.  Válassza ki, hogy milyen esetben beszélünk tömeges közlekedési balesetről? 

 
a) legalább 3 jármű és 10 fő sérült van a helyszínen  
b) ha 5 vagy annál több sérült személy van helyszínen 
c) ha csak több szervezet együttesen tudja elvégezni a felszámolást  
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161.  Válassza ki, hogy veszélyes anyagot szállító jármű balesete esetén kit kell a 
helyszínre riasztani?  

 
a) Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport 
b) Katasztrófavédelmi Mobil Labor 
c) Katasztrófavédelmi Mentesítő Labor 
 
 
162.  Válassza ki, hogy milyen zóna kijelölésére nem kerül sor környezetbe kijutott 

veszélyes anyag felszámolása során?  
 
a) átmeneti zóna 
b) semleges zóna 
c) veszélyes zóna 
 
 
163.  Vízből mentésnél, hogyan közelítsük meg járművel a vízben lévő személyt? 

Jelölje meg a helyes választ! 
 
a) a sodrás irányból  
b) sodrási iránnyal ellentétesen 
c) mindegy 
 
 
164.  Jelölje meg, hogy mit nevezünk a lépésfeszültségnek? 

 
a) az áram be- és kilépés pontja közötti feszültség különbség 
b) két lépés közötti legnagyobb értékű feszültségszint  
c) a talajt érintő lábak között létrejövő potenciálkülönbség 
 
 
165.  Csővezetékek sérülése esetén mi a legfontosabb beavatkozási feladat? 
 
a) légzőkészülék felvétele 
b) a sérült csővezeték lezáratása, kiszakaszoltatása 
c) a csővezeték leszigetelése 
 

 
166.  Válassza ki, hogy mi a műszaki mentés vezetését, irányítását végző tűzoltó 

megnevezése? 
 
a) Műszaki mentésvezető 
b) Káresetparancsnok 
c) Mentésvezető 
 
 
167.  Jelölje meg, hogy melyik megoldást kell előnyben részesíteni belvíz elvezetés 

során? 
 
a) Amelyek a víz mesterséges, gravitációs elvű elvezetését biztosítják 
b) Amelyek a víz természetes, gravitációs elvű elvezetését biztosítják 
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c) Amelyek a víz gyors és szakszerű biztosítják 
 
 
168.  Melyik a műszaki mentésre vonatkozó jelenlegi szabályozás? 
 
a) 124/2012. számú BM OKF Főigazgatói intézkedés 
b) 123/2011. számú BM OKF Főigazgatói intézkedés 
c) 124/2011. számú BM OKF Főigazgatói intézkedés 
d) 42/2012. számú BM OKF Főigazgatói intézkedés 

 
 

169. A támasztógerendát lehetőleg milyen szögben kell elhelyezni? 
 

a) 55o 
b) 45o 
c) 60o 
 
 
170. Hogyan csoportosítjuk a tűzoltó gépjárműveket tömegosztályuk szerint? 

 
a) könnyű – félnehéz – nehéz 
b) könnyű – közepes – nehéz 
c) könnyű – normál – nehéz 
 
 
171. Hogyan csoportosítjuk a tűzoltó gépjárműveket terepviszonyuk alapján? 

 
a) városi – közúti – hegyi 
b) városi – hegyi – vízi 
c) közúti – fél-terep – terep 
 
 
172. Milyen gépjárművek tartoznak az oltógépjárművek csoportjába? 

 
a) gépjárműfecskendők 
b) műszaki mentő gépjárművek 
c) veszélyelhárító gépjárművek 
 
 
173. Az alábbiak közül melyik jellemzi a gépjárműfecskendőket? 

 
a) teleszkópos gémszerkezet 
b) gépezetes tolólétra 
c) habképző-anyag tartály 
 
 
174. Az alábbiak közül melyik jellemzi a tűzoltósági betegszállító gépjárművet? 

 
a) nagy kapacitású víztartállyal rendelkezik 
b) radiológiai veszélyekkel kapcsolatos bevetésekre alkalmas 
c) biztosíthat a tűzoltóság különleges igényeinek megfelelő szolgáltatást 
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175. Az alábbiak közül melyik jellemzi a hordozó járműveket? 

 
a) felszerelés szállítására alkalmas 
b) személyzet szállítására nem alkalmas 
c) nyílt kialakítású 
 
 
176. Milyen különleges vagy egyedi feladatra használhatók az egyéb különleges 

gépjárművek? 
 

a) vegyi veszélyekkel kapcsolatos bevetésekre 
b) kötöttpályás járművekkel kapcsolatos bevetésekre 
c) radiológiai veszélyekkel kapcsolatos bevetésekre 
 
 
177. Melyik tartozik a könnyű (L) gépjármű tömegosztályba? 

 
a) 1,5 t össztömegű gépjármű 
b) 2 t össztömegű gépjármű 
c) 7,5 t össztömegű gépjármű 
 
 
178. Melyik tartozik a közepes (M) gépjármű tömegosztályba? 

 
a) 7,5 t össztömegű gépjármű 
b) 14 t össztömegű gépjármű 
c) 14,5 t össztömegű gépjármű 
 
 
179. Melyik tartozik a nehéz (S) gépjármű tömegosztályba? 

 
a) 13,5 t össztömegű gépjármű 
b) 14 t össztömegű gépjármű 
c) 15 t össztömegű gépjármű 
 
 
180. Válassza ki az alábbiak közül, hogy melyik az alkalmazási területe egy létrás 

gépjárműnek? 
 

a) tömlő magasba szerelése 
b) csörlőzési munkálatok 
c) vegyi és radiológiai veszély elhárítása 
 
 
181. Válassza ki az alábbiak közül, hogy melyik az alkalmazási területe egy 

emelőkosaras gépjárműnek? 
 

a) vegyi és radiológiai veszély elhárítása 
b) csörlőzési munkálatok 
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c) felderítés kosárból 
 
 
182. Válassza ki az alábbiak közül, hogy melyik az alkalmazási területe egy tűzoltó 

darunak? 
 

a) vegyi és radiológiai veszély elhárítása 
b) épület omlásoknál történő beavatkozás 
c) vízzel és habbal oltás 
 
 
183. Melyek tartoznak a tűzoltó gépjárművek családjába? 

 
a) porraloltó gépjármű 
b) tűzszimulációs konténer 
c) műszaki és vegyi konténer 
 
 
184. Milyen gépjárművek tartoznak a különleges oltó gépjárművek csoportjába? 

 
a) gépjárműfecskendők 
b) habbaloltó gépjárművek 
c) műszaki mentő gépjárművek 
 
 
185. Milyen gépjárművek tartoznak a magasból mentő gépjárművek csoportjába? 

 
a) tűzoltó daruk 
b) műszaki mentő gépjárművek 
c) emelőkosaras gépjárművek 
 
 
186. Milyen feladat elvégzésére alkalmas egy műszaki mentő gépjármű? 

 
a) személyek felkutatására és mentésére 
b) magasból mentésre 
c) radiológiai veszély elhárítására 
 
 
187. Milyen feladat elvégzésére alkalmas egy gépjárműfecskendő? 

 
a) magasból mentésre 
b) vízzel és habbal való oltásra 
c) csörlőzési beavatkozásra 
 
 
188. Mi jellemez egy gépjárművet? 

 
a) alapvető rendeltetése: személy vagy teherszállítás 
b) beépített erőforrással nem rendelkező 
c) sínpályán közlekedő 
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189. Mi jellemez egy cserefelépítményt? 

 
a) beépített erőgéppel hajtott 
b) a járműre fixen (véglegesen) felszerelt 
c) adott célra kialakított konténer 
 


