
Tisztelt Jelentkező! 

A hivatásos állományba vétel előtt a jelentkezőnek az alábbi fontos kritériumoknak kell 

megfelelni: 

I. Középfokú végzettségről bizonyítvány megléte! (Ha utolsó éves, akkor is 

adja be jelentkezését!) 

II. Háziorvos felkeresése 

Az alábbi nyomtatványokat szükséges a háziorvossal kitölttetni: 

- 7. sz. melléklet: Háziorvos igazolása fizikai alkalmasságvizsgálaton való 

részvételhez. 

- 3. függelék a 2. melléklethez: Hivatásos jogviszony létesítése előtti háziorvosi 

szakvélemény 

- vizsgálatokhoz beutaló kérése és a vizsgálat elvégeztetése 

 

Szükséges vizsgálatok: 

- 1 éven belüli nagylabor vizsgálat 

- 1 éven belüli tüdőszűrő vagy mellkas-röntgen eredménye 

- 1 éven belüli urológiai/nőgyógyászati vizsgálat igazolása 

- szemészeti (színlátás és térlátás vizsgálat) vizsgálat eredménye 

- fogászati vizsgálat eredménye 

- légzésfunkció vizsgálat eredménye 

- fül-, orr-, gégészeti vizsgálat (hallásvizsgálattal)  

 

III. Fizikai felmérés elvégzése (Csak háziorvosi igazolás megléte esetén!!!) 

A fizikai felmérő időpontjára háziorvosi igazolást (7. számú melléklet), 

sportfelszerelést, kézzel írott önéletrajzot, eredeti érettségi bizonyítványt, eredeti 

nyelvvizsga bizonyítványt hozza magával! 

A fizikai szintfelmérőt nem hajthatja végre a háziorvos igazolása nélkül!!! 

A fizikai alkalmassági felmérés után a sporttiszt kiadja a minősítést 

(alkalmas/alkalmatlan). 

Alkalmatlan minősítés esetén nincs helye fellebbezésnek. 

A fizikai szintfelmérők időpontjai:  

2021. október 11. (hétfő) 800 óra 

2021. október 12. (kedd) 800 óra 

2021. október 13. (szerda) 800 óra 

2021. október 14. (csütörtök) 1330 óra 

2021. október 15. (péntek) 800 óra 

2021. október 18. (hétfő) 800 óra 

2021. október 19. (kedd) 800 óra 

2021. október 20. (szerda) 800 óra 

2021. október 21. (csütörtök) 1330 óra 

2021. október 22. (péntek) 800 óra 

 

A felsorolt napok valamelyikén (tehát nem mindegyiken!) kell részt venni, a 

felmérés kb. 3 óra hosszat vesz igénybe. A szintfelmérő napjának egyeztetése 

szükséges az 52/521-943-as telefonszámon! 

A fizikai szintfelmérő helye: Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

(4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.) 

 



 

IV. Egészségügyi és pszichológiai vizsgálat (4027 Debrecen Böszörményi út 

46-56. I. emelet) 

Egy napon kerül sor az egészségügyi és a pszichológiai vizsgálatra. Kérjük, kipihent 

állapotban jöjjön, hozzon magával enni, innivalót! 

A vizsgálatok hosszú időt vesznek igénybe, egy teljes napra készüljön! 

A vizsgálatra vinnie kell magával: 

- az összes orvosi vizsgálat eredményét (a II. pontban felsoroltak) és a korábbi 

műtétekkel, kezelésekkel, betegségekkel kapcsolatos orvosi dokumentumokat. 

- alkalmassági kérdőív (3. függelék a 2. melléklethez) kitöltve! 

Az egészségügyi vizsgálattal párhuzamosan folyik a pszichológia vizsgálat. Vizsgálat 

után az orvos is és a pszichológus is kiadja a minősítést (alkalmas/alkalmatlan) 

Akár egészségügyi, akár pszichológiai alkalmatlan minősítés esetén II. fokú vizsgálatnak 

van helye a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (Budapest). 

Az egészségügyi és pszichológiai vizsgálat kezdő időpontja: 

2021. november 22-én (hétfő) 730 óra vagy 

2021. november 23-án (kedd) 730 óra vagy 

2021. november 24-én (szerda) 730 óra vagy 

2021. november 25-én (csütörtök) 730 óra 

 

A fenti napok valamelyikén kell részt venni. A vizsgálat napjának egyeztetése 

szükséges az 52/521-943-as telefonszámon! 

 

V. Személyzeti elbeszélgetés  

Alkalmas fizikai, egészségügyi és pszichológiai eredmény esetén a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója - a Debreceni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetője, a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka és a 

Humán Szolgálat vezetője jelenlétében - a jelentkezővel személyes elbeszélgetést folytat 

le. 

A személyes elbeszélgetés eredménye függvényében születik döntés a felvételt nyert 

személyekről. 

 

VI. Kifogástalan életvitel ellenőrzése 

A személyzeti elbeszélgetés után indul a kifogástalan életvitel ellenőrzése, melyet a 

Nemzeti Védelmi Szolgálat hajt végre. 

Az ellenőrzéshez két nyomtatványt kell kitölteni, melyet a személyzeti elbeszélgetés után 

adunk át:  

- A hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élő házastárs, élettárs, felnőtt korú 

hozzátartozó nyilatkozata, 

- ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesítő személy kifogástalan életvitele 

ellenőrzéséhez. 

A vizsgálathoz szükség van kézzel írott önéletrajzra. 

Amennyiben a fenti kiválasztási eljárás során a jelentkező felvételt nyer, felnőttképzési 

szerződés megkötésével bentlakásos iskolai képzésen vesz részt. A képzés sikeres 

elvégzése után „tűzoltó” végzettséget szerez, mely alapján beosztott tűzoltóként kezdi 

meg hivatásos szolgálati jogviszonyát. 


