
GYERE TŰZOLTÓNAK 
 
SZERETED A KIHÍVÁST? 
 
SZERETNÉL EGY JÓ KÖZÖSSÉG TAGJA LENNI? 
 
AKKOR KÖZTÜNK A HELYED!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

HOGYAN, és KI LEHET TŰZOLTÓ? az AKI: 
•  a 18. életévét betöltötte, és életkora a hivatásos szolgálat felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb 
•  az adott beosztáshoz meghatározott iskolai végzettségű, szakképzettségű    
•  a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas  
•  életvitele nem kifogásolható és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a 

szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez 
• elfogadja egyes alapvető jogainak törvény szerinti korlátozását  
• tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonya fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és 

beleegyezése nélkül ellenőrizhetik 
 
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába jelentkezők 
részére a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági 
Ellátó Központ (FKI TEPMEK) Egészségügyi Osztálya végzi (1081 Budapest, Dologház u. 1.). Az egészségügyi 
alkalmasság felmérése során az alábbi vizsgálatok elvégzésére kerül sor: 

1. A jelentkezőnek háziorvosi igazolást kell kérnie a korábbi megbetegedéseivel kapcsolatban, valamint a 
fizikai alkalmassági vizsgálaton történő részvételhez. 

2. Egy teljes laborvizsgálat elvégeztetése, melynek eredményét a jelentkezőnek a csapat-orvosi vizsgálatra 
magával kell hoznia. 

3. 1 éven belüli, érvényes (negatív) tüdőszűrő lelettel kell rendelkezni. 
4. Urológiai vizsgálat előzetes elvégeztetése, ennek eredményét szintén a csapatorvosnál kell leadni. 
5. Csapat-orvosi vizsgálat (testsúly, testmagasság, testtömeg index, EKG, keringési, légzési, hasi szervek, 

az idegrendszer, érzékszervek, valamint az ízületek, az izomzat és a csontrendszer vizsgálata, fül-orr-
gégészeti, bőrgyógyászati, fogászati, szemészeti vizsgálat, hallásvizsgálat). 

A pszichikai alkalmassági vizsgálatra az FKI TEPMEK Pszichológiai Osztályán kerül sor (1025 Budapest, 
Budakeszi út 45.). Ennek keretében teljeskörű alkalmassági vizsgálatot végeztetünk, mely tesztekből, műszeres 
vizsgálatokból áll.  A pszichikai vizsgálat minimálisan 4 óra időtartamú, ezért azon kipihenten kell megjelenni! 
 
A fizikai alkalmassági vizsgálatot a Pest MKI sporttisztje tartja a Rendészeti Szervek Kiképző Központjában. 
Ennek helyszíne: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 11. 
A fizikai állapotfelmérés vizsgálaton résztvevőket életkor alapján négy 
korcsoportba sorolja a jogszabály. 

• I. korcsoport: 29 éves korig 
• II. korcsoport: a 30-35 éves kor között 
• III. korcsoport: a 36-40 éves kor között 
• IV. korcsoport: a 41-49 éves kor között 

 
A vizsgálaton a 2000 méteres síkfutás teljesítése minden jelentkező számára 
kötelező, ezen felül a következő mozgásformák közül kell négyet kiválasztani és teljesíteni a résztvevőknek a 
megadott szintidőn belül: 

• mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 
• hajlított karú függés 
• fekvenyomás 
• 4x10 m-es ingafutás 
• helyből távolugrás 
• hanyattfekvésből felülés 


