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A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti
felépítése
Az önkéntes tűzoltó szervezet felépítése
1. A csoport
a. A tűzoltó szervezet legkisebb szervezeti egysége a csoport, amely áll 2 fő
tűzoltóból és egy fő csoportvezetőből (legalább 3 fő) A csoport tagjai lehetnek
próbaidős tűzoltók, tűzoltók, törzstűzoltók. A csoportot csoportvezető, vagy
szerparancsnok vezeti.
b. A csoporton belül szervezhető beosztások:
- próbaidős tűzoltó
- tűzoltó
- törzstűzoltó
- csoportvezető
- szerparancsnok
2. A raj
a. Legalább két csoport alkothat egy rajt, amely áll egy rajparancsnokból, két
csoportvezetőből és 4 beosztott tűzoltóból (legkisebb létszáma 7 fő).
b. A raj beosztott tűzoltói lehetnek próbaidős tűzoltók, tűzoltók és törzstűzoltók
c. A csoportvezetők lehetnek csoportvezetők, szerparancsnokok.
d. A raj parancsnoka lehet szerparancsnok, rajparancsnok, vagy őrsparancsnok.
e. A raj – amennyiben a tevékenységét nem a tűzoltóság székhelyén látja el,
őrsként működik.
f. Az őrs a székhely tűzoltósághoz tartozó, azzal nem azonos telephelyen
működő, nem önálló jogi személyiségű szervezet.
g. A rajon belül szervezhető beosztások:
- próbaidős tűzoltó
- tűzoltó
- törzstűzoltó
- csoportvezető
- szerparancsnok
- rajparancsnok
- őrsparancsnok
3. A szakasz
a. Legalább két raj alkot egy szakaszt, amely áll egy szakaszparancsnokból, két
rajparancsnokból, 4 csoportvezetőből és 8 beosztott tűzoltóból (legkisebb
létszáma 15 fő).
b. A szakasz beosztott tűzoltói lehetnek próbaidős tűzoltók, tűzoltók és
törzstűzoltók.
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c. A csoportvezetők lehetnek csoportvezetők, szerparancsnokok.
d. A rajparancsnokok
őrsparancsnok.

lehetnek

szerparancsnok,

rajparancsnokok,

vagy

e. A szakasz parancsnoka lehet szakaszparancsnok, alparancsnok, vagy
egységparancsnok.
f. A szakasz – amennyiben a tevékenységét nem a tűzoltóság székhely
településén látja el, őrsként, vagy egységként működik.
g. A szakaszon belül szervezhető beosztások:
- próbaidős tűzoltó
- tűzoltó
- törzstűzoltó
- csoportvezető
- szerparancsnok
- rajparancsnok
- őrsparancsnok
- szakaszparancsnok
4. Az egység
a. A szakasz egységként vagy önálló egyesületként is alakítható, amennyiben
legalább 4 rajból áll. Ebben az esetben a szakasz élén egységparancsnok állhat.
Két szakaszból álló egységnél alparancsnoki beosztás is szervezhető.
b. Legalább két szakasz alkotja az egységet, amely áll egy egységparancsnokból,
két szakaszparancsnokból, négy rajparancsnokból, 8 csoportvezetőből és 16
beosztott tűzoltóból (legkisebb létszáma 31 fő).
c. Az egység beosztott tűzoltói lehetnek próbaidős tűzoltók, tűzoltók és
törzstűzoltók.
d. A csoportvezetők lehetnek csoportvezetők, szerparancsnokok.
e. A rajparancsnokok
őrsparancsnok.

lehetnek

szerparancsnok,

rajparancsnokok,

vagy

f. A szakasz parancsnoka lehet szakaszparancsnok, alparancsnok.
g. Az egység
parancsnok.

parancsnoka

lehet

egységparancsnok,

h. Az egységen belül szervezhető beosztások:
- próbaidős tűzoltó
- tűzoltó
- törzstűzoltó
- csoportvezető
- szerparancsnok
- rajparancsnok
- őrsparancsnok

parancsnokhelyettes,
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- szakaszparancsnok
- alparancsnok
- egységparancsnok
5. Az önkéntes tűzoltóság (köztestület)
a. Az önálló működési területtel rendelkező tűzoltóságok élén parancsnok és
parancsnok-helyettes állhat. A többi beosztást 1. 2. 3. 4. pont
figyelembevételével kell megszervezni.
b. Amennyiben az önkéntes tűzoltóság a működési területén legalább egy egység
és két őrs, vagy 2 szakasz és egy őrs, vagy egy szakasz és 3 őrs működik, az
önkéntes tűzoltóság parancsnoka főparancsnok lehet.

Az ifjúsági tűzoltó szervezet felépítése
6. Az ifjúsági tűzoltó csoport
a. Az ifjúsági tűzoltó szervezet legkisebb szervezeti egysége a csoport, amely áll
2 fő ifjúsági tűzoltóból és egy fő csoportvezetőből (legalább 3 fő)
b. A csoport tagjai lehetnek próbaidős ifjúsági tűzoltók, ifjúsági tűzoltók és
csoportvezető-helyettesek.
c. A csoportot az ifjúsági tűzoltó csoportvezető vezeti.
d. Az ifjúsági tűzoltó csoporton belül szervezhető beosztások:
- próbaidős ifjúsági tűzoltó
- ifjúsági tűzoltó
- ifjúsági tűzoltó csoportvezető
7. Az ifjúsági tűzoltó raj:
a. Legalább két csoport alkothat egy ifjúsági tűzoltó rajt, amely áll egy ifjúsági
tűzoltó rajparancsnokból, két ifjúsági tűzoltó csoportvezetőből és 4 ifjúsági
tűzoltó beosztott tűzoltóból (7 fő).
b. Az ifjúsági tűzoltó raj beosztott tűzoltói lehetnek próbaidős ifjúsági tűzoltó
tűzoltók, ifjúsági tűzoltó és ifjúsági tűzoltó rajparancsnok-helyettesek.
c. Az ifjúsági tűzoltó csoportvezetők lehetnek ifjúsági tűzoltó csoportvezetőhelyettesek, ifjúsági tűzoltó csoportvezetők.
d. Az ifjúsági tűzoltó raj parancsnoka lehet ifjúsági tűzoltó rajparancsnok.
e. Az ifjúsági tűzoltó rajon belül szervezhető beosztások:
- próbaidős ifjúsági tűzoltó
- ifjúsági tűzoltó
- ifjúsági tűzoltó csoportvezető
- ifjúsági tűzoltó rajparancsnok helyettes
- ifjúsági tűzoltó rajparancsnok
8. Az ifjúsági tűzoltó szakasz
a. Legalább két ifjúsági tűzoltó raj alkot egy szakaszt, amely áll egy ifjúsági
tűzoltó szakaszparancsnokból, két ifjúsági tűzoltó rajparancsnokból, 4 ifjúsági
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tűzoltó csoportvezetőből és 8 ifjúsági tűzoltó beosztott tűzoltóból (legkisebb
létszáma 15 fő).
b. Az ifjúsági tűzoltó szakasz beosztott tűzoltói lehetnek próbaidős ifjúsági
tűzoltók, ifjúsági tűzoltók, ifjúsági tűzoltó csoportvezető-helyettesek.
c. Az ifjúsági tűzoltó csoportvezetők lehetnek csoportvezetők.
d. Az ifjúsági tűzoltó rajparancsnokok lehetnek ifjúsági tűzoltó csoportvezetők,
ifjúsági tűzoltó rajparancsnokok, vagy ifjúsági tűzoltó szakaszparancsnokhelyettesek.
e. Az ifjúsági tűzoltó
szakaszparancsnok,

szakasz

parancsnoka

lehet

f. Az ifjúsági tűzoltó szakaszon belül szervezhető beosztások:
- próbaidős ifjúsági tűzoltó
- ifjúsági tűzoltó csoportvezető-helyettes
- ifjúsági tűzoltó csoportvezető
- ifjúsági tűzoltó rajparancsnok-helyettes
- ifjúsági tűzoltó rajparancsnok
- ifjúsági tűzoltó szakaszparancsnok

ifjúsági

tűzoltó
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5. melléklet
A LÖTOSZ beosztási jelzésrendszere
az alapparolinok

Tűzoltást, műszaki mentést végző
tűzoltó
256/2008. Korm. rendelet alapján
regisztrált tűzoltó

őrs, egyesület , köztestület
végrehajtó állományú tűzoltója

A tűzoltó szervezet működését
segítő, biztosító, vezető, de
tűzoltást műszaki mentést nem
végző, vagy nem regisztrált
tűzoltó

-

nem önálló jogi
személyiségű szervezet
(őrs) vezetői
- önálló jogi személyiségű
szervezet (egyesület,
köztestület) középvezetői
települési szint

-

Önálló jogi személyiségű
szervezet (egyesület)
vezetői
köztestület középvezetői

települési szint

Köztestület felsővezetői

működési területi szint
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A beosztási jelzéseken használt jelvények

beosztotti
vezetői
ezüstrózsa aranyrózsa
állományjelző állományjelző

tisztviselői
jelzés

jogász

szanitéc

orvos

titkár

pap

zenész

7

Önkéntes tűzoltók beosztási jelzései
gyakorló egyenruhán, ingen, ingblúzon és ballonkabáton
beosztotti állomány

Próbaidős tűzoltó

Tűzoltó

Törzstűzoltó

Csoportvezető

Próbaidős tűzoltó-egyesületi tag

Tag

Törzstag

Csoportvezető
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Középvezetői állomány

Szerparancsnok

Rajparancsnok

Örsparancsnok

Tagozatvezető-helyettes

Tagozatvezető

Tűzoltó őrs vezetője
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Közép- és felsővezetői állomány

Szakaszparancsnok

Alparancsnok

Egységparancsnok

Tűzoltó egyesület/ egység
tisztviselő

Tűzoltó egyesület Döntnöke /
Vezetőségi tagja

Tűzoltó egyesület alelnöke

Tűzoltó egyesület elnöke

Tűzoltó jogász

Tűzoltó orvos

Tűzoltó titkár

Tűzoltó-egyesület papja
(katolikus)
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Felsővezetői állomány

Testületi tisztviselő

Tűzoltó ügyész

Önkéntes Tűzoltóság
parancsnok- helyettese

Önkéntes Tűzoltóság Parancsnoka

Önkéntes Tűzoltóság
Főparancsnok

Testületi döntnök

Testületi alelnök

Testületi elnök

Törzsorvos

Testületi titkár

Testületi pap

11

Zenekari beosztási jelzések

zenész középfokú végzettséggel

Zenész felsőfokú végzettséggel
szólamvezető

karnagy
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Ifjúsági tűzoltó beosztási jelzések

Próbaidős ifjúsági tűzoltó

Ifjúsági tűzoltó

Ifjúsági törzstűzoltó
csoportvezető-helyettes

Ifjúsági tűzoltó
csoportvezető

Ifjúsági tűzoltó
rajparancsnok-helyettes

Ifjúsági tűzoltó
rajparancsnok

Ifjúsági tűzoltó
szakaszparancsnok
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Az önkéntes tűzoltók besorolása
Magyarázat.
A beosztási jelzéseknek két nagy csoportja van, úgymint szakmai (azaz tüzet oltó, regisztrált
tűzoltó) és társadalmi (azaz a tűzoltás és műszaki mentés feltételeit biztosító, azt segítő,
népszerűsítő stb. nem regisztrált tűzoltó, egyesület tagja)
Tüzet oltó tűzoltó

tüzet nem oltó tűzoltó

A különbség a parolin alapszínében rejlik, azaz tüzet oltó aktív tűzoltó piros (teljesen
mindegy, hogy főfoglalkozású vagy nem, önkéntes tűzoltó egyesületben, önkéntes
tűzoltóságon, vagy tűzoltó őrsön)

A szervezeti struktúrában való előmenetelt rózsákkal jelöljük.
A rózsa készülhet rátűzhető jelvény, vagy hímzett formában is. A pontos mérete (átmérője) 15
mm.
A beosztási jelzésrendszer további két nagy csoportra osztható:
- A terület védelme és önállóság alapján szervezett szervezeti struktúrában elfoglalt
hely, ez elsődlegesen a tűzoltó szakmai jelöléseket jelenti és rózsákkal, valamint a
parolin szegélyezése és „parkettásítása” révén jön létre, a szakmai végzettség a
meghatározója.
- A másik jelölés a fontos funkciók, azaz tisztviselői jelölések, amely lehet közép, vagy
felsőfokú állami végzettséghez kötött.
- Azon tűzoltók, akiknek több funkciót is ellátnak (pl. vonulós tűzoltó rajparancsnok, de
a köztestület elnökségébe választották, ott döntnök, vagy regisztrált, vonulós
törzstűzoltó, de a tűzoltóegyesületben tagozatvezető) a magasabb beosztási jelzést
viselheti. A parancsnok, vagy a LÖTOSZ-elnöke elrendelheti, hogy a tűzoltók
egységesen csak a piros, vagy fekete beosztási jelzést viseljék. ezért célszerű a tűzoltót
mindkét jelzéssel ellátni.
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Rangfokozati jelölések regisztrált tűzoltók részére
Beosztott tűzoltók
Próbaidős tűzoltó
Megszólítása: próbaidős tűzoltó,
Rövidítése: PTÜ
Jelölése: piros alapú rózsa nélküli parolin.
Ebbe az állománycsoportba sorolható: aki még nem szerezte meg a szükséges
• szakmai képesítést, nincs tűzoltói szakmai végzettsége
• nincs a felvétele után elvégezve a foglalkozás eü vizsgálata, illetve
• nincs véglegesítve. (nem tett esküt, próbaidejét tölti)
Szám

Irányítási
szint

parolin
színe

rózsa
színe

rózsa
db
száma

0.

végrehajtó

piros

-

-

egyéb
jelölés

neve

ezüst
stráf

próbaidős tűzoltó

megjelenítése

Várakozási idő: nincs, addig kell ebben a beosztásban tartani, ameddig a magasabb
beosztásba helyezéshez meg nem szerezte az összes feltételt.
Természetesen az állományba vételhez szükséges foglalkozás-egészségügyi alap
orvosi vizsgálat megszerzése a feltétel.
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Tűzoltó
Megszólítása: tűzoltó,
Rövidítése: TÜO
(Pl. Kovács Lajos önk. tüo.)
Jelölése: ezüst szegélyes piros parolinon egy ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a), (b) pontja alá tartozó tűzoltó alaptanfolyamot
sikeresen elvégezte.
• Próbaidejét letöltötte
• Képességei alapján a parancsnok 2-es, 4-es, beosztásba sorolja (TÜRR-ben 1.
beosztási csoport)
• A parancsnok tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősítette
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

I.

végrehajtó

parolin rózsa
színe színe

piros

ezüst

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

1

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

tűzoltó

Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb beosztásba.
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Törzstűzoltó
Megszólítása: Törzstűzoltó
Rövidítése: TTÜ
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.ttü)
Jelölése: ezüst szegélyes piros parolinon kettő ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a) vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte és öt évet töltött aktív tűzoltói
szolgálatban.
• Képességei alapján a parancsnok 2-es, 3-as, 4-es, beosztásba helyezi (TÜRRben 2. beosztotti csoport)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

I.

végrehajtó

parolin rózsa
színe színe

piros

ezüst

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

2

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

Törzstűzoltó

Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb beosztásba. Feltétele,
hogy a parancsnok csoport (legalább 2 tűzoltó) irányításával bízza meg
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Csoportvezető
Megszólítása: Csoportvezető
Rövidítése: CSV
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.csv)
Jelölése: ezüst szegélyes piros parolinon három ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a) vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte és öt évet töltött aktív törzstűzoltói
szolgálatban.
• Képességei alapján a parancsnok 1-es, 3-es, beosztásba helyezi, csoport
irányítással bízza meg. (TÜRR-ben 3. beosztotti)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály okirat szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

I.

végrehajtó

parolin rózsa
színe színe

piros

ezüst

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

3

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

csoportvezető

Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb beosztásba. Feltétele:
szerparancsnoki feladatokat láthat el, valamint több csoport irányítást végzi, (de
tűzoltásvezetői végzettséggel nem kell rendelkeznie)
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Szerparancsnok
Megszólítása: szerparancsnok
Rövidítése: SZRPK
(Kovács Lajos önk.tü. szrpk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon egy aranyszínű rózsa, egy . ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. § (a), vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte. és öt évet töltött aktív csoportvezetői
beosztásban.
• A parancsnok raj (legalább 2 csoport) irányítására alkalmasnak találja,
szerparancsnoki, beosztást tölt be (TÜRR-ben 4-es beosztotti, vagy 1-es
vezetői kategória)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

II.

Irányítási
szint

helyi szintű
középvezető

parolin rózsa
színe színe

piros

arany

rózsa egyéb
jelölés
db
száma

1

ezüst
stráf

neve

megjelenítése

szerparancsnok

Várakozási idő: nincs Ebből a beosztásból csak az a tűzoltó nevezhető ki magasabb
beosztásba, aki a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte, a tűzoltás vezetői képesítést megszerezte.
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Középvezetői szint
Rajparancsnok
Megszólítása: rajparancsnok
Rövidítése: RPK
(Pl. Kovács Lajos önk. tü. rpk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon kettő arany színű rózsa, egy . ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte, a tűzoltásvezetői képesítést
megszerezte
• A parancsnok raj (legalább 2 csoport) irányítására alkalmasnak találja,
szerparancsnoki, szolgálatparancsnoki beosztást tölthet be (TÜRR-ben 2-es
vezetői kategória)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

II.

Irányítási
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középvezető
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Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb (szakaszparancsnoki)
beosztásba. Feltétele, hogy a tűzoltóság/egyesület/egység/ őrs létszáma a két rajt meghaladja.
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Őrsparancsnok
Megszólítása: őrsparancsnok
Rövidítése: ÖPK
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.őpk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon három arany színű rózsa, egy .

ezüst stráf

Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és nem önálló egység szakmai
vezetését végzi
• A parancsnok valamely nem önálló szervezeti egység élére kinevezi.
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)

II.

helyi szintű
nem önálló
vezető

piros

arany

3

stráf

őrsparancsnok

Várakozási idő: nincs Ebből a beosztásból csak akkor nevezhető ki magasabb beosztásba a
tűzoltó, ha az őrs készenléti szolgálatot ellátó létszáma a 3 rajt meghaladja.
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Tisztviselő:
Megszólítása: Tisztviselő II.
Rövidítése: TVS II.
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.tisztviselő)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon egy ezüst színű tűzoltójelvény,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. § (a), vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte. és valamely szakterületen felsőfokú
polgári diplomája van (mérnök, tanár) és nem nevesített beosztást tölt be, de
részt vesz az egység tűzoltási és műszaki mentési tevékenységében,
irányításában
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Szá
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Szakaszparancsnok
Megszólítása: szakaszparancsnok
Rövidítése: SZPK
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.szpk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon egy arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és több raj irányítását végzi.
• A parancsnok több raj irányítására alkalmasnak találja, szolgálatparancsnoki
beosztást tölthet be (TÜRR-ben 3-4. vezetői kategória)
•
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám
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Irányítási
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Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb (alparancsnoki)
beosztásba.
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Alparancsnok
Megszólítása: alparancsnok
Rövidítése: APK
(Pl. Kovács Lajos önk.tü. apk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon kettő arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és települési szinten önálló
egység (önkéntes tűzoltó egyesület) helyettes vezetője
• A parancsnok több raj irányítására alkalmasnak találja, szolgálatparancsnoki,
parancsnokhelyettesi, parancsnoki beosztást tölthet be (TÜRR-ben 4-5. vezetői
kategória)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok/elnökség, közgyűlés)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

helyi szintű
felsővezető

területi
szintű
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Várakozási idő: nincs
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db
száma

neve

megjelenítése

25

Felsővezetői szint
Egységparancsnok
Megszólítása: Egységparancsnok
Rövidítése: EPK
(Pl.Kovács Lajos önk. tü. epk)
Jelölése: arany szegélyes piros parolinon három arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és települési szinten önálló
egység vezetője.
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/elnökség/közgyűlés)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/elnökség/közgyűlés)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

helyi önálló
felsővezető

III.
területi
középvezető

Várakozási idő: nincs

rózsa egyéb
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száma

neve

megjelenítése
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Tisztviselő:
Megszólítása: Tisztviselő I.
Rövidítése: TVS I.
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.tisztviselő)
Jelölése: arany szegélyes háromnegyedes aranymezőben piros parolinon egy ezüst
színű tűzoltójelvény,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. § (a), vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte. és valamely szakterületen felsőfokú
polgári diplomája van (mérnök, tanár) és nem nevesített beosztást tölt be, de
részt vesz a működési terület tűzoltóságának tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységében, irányításában
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Szám
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Területi parancsnok-helyettes
Megszólítása: parancsnok-helyettes
Rövidítése: PKH
(Kovács Lajos önk.tü. pkh)
Jelölése:, arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben piros parolinon egy ezüst
színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és önálló működési terület
(körzet) tűzoltó parancsnok-helyettesi feladatokat látja el.
Kinevezésre jogosult: Köztestület/ alapszabály szerint

Szám Irányítási
szint

IV.

területi
felső
vezető

parolin
színe

rózsa
színe

¾-es
aranyozású ezüst
piros

Várakozási idő: nincs

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

1

neve

parancsnokhelyettes

megjelenítése
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Területi parancsnok
Megszólítása: parancsnok
Rövidítése: TPK
(Kovács Lajos önk.tü.tpk)
Jelölése: arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben piros parolinon kettő ezüst
színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és önálló működési területet
ellátó tűzoltóság tűzoltó-parancsnoki feladatait látja el
• a megyei KVI véleményének kikérése után a köztestület kinevezi
Kinevezésre jogosult: köztestület / Alapszabály/ szerint
Szám Irányítási
szint
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Várakozási idő: Nincs. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat
után, egyéb feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb
(főparancsnoki) beosztásba. Feltétele, hogy a tűzoltóság működési területén
(körzetében) több tűzoltó őrs, egység, egyesület működjön, amelynek szakmai
irányítását végzi.
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Főparancsnok
Megszólítása: főparancsnok
Rövidítése: FPK
Kovács Lajos önk.tü.fpk)
Jelölése:, arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben piros parolinon három ezüst
színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a 10/2008.(X.30.) ÖM r. 4. §(1) pontja alá tartozó önkéntes és létesítményi
tűzoltó-parancsnoki képzést sikeresen elvégezte és önálló működési terület,
vagy önálló működési területű létesítményi tűzoltóság tűzoltó-parancsnoki
feladatait látja el és területén több tűzoltóőrs, egység, önkéntes tűzoltó
egyesület szakmai irányítását végzi
Előléptetésre jogosult: LÖTOSZ elnöksége
Szám Irányítás
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Rangfokozati jelölések nem regisztrált, vagy tűzoltásban és
műszaki mentésben részt nem vevő tűzoltók részére
Beosztott tűzoltók
Próbaidős tűzoltó
Megszólítása: próbaidős tűzoltó,
Rövidítése: PTÜ
Jelölése: fekete alapú rózsa nélküli parolin.
Ebbe az állománycsoportba sorolható: aki még
• nem teljesítette az alapszabályzat szerinti szükséges feltételeket,
• az alapszabályzatban megállapított próbaideje még nem telt le.
• nincs véglegesítve. (nem tett esküt, próbaidejét tölti)
Szá
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Várakozási idő: nincs, addig kell ebben a beosztásban tartani, ameddig a magasabb
beosztásba helyezéshez meg nem szerezte az összes feltételt.
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Tűzoltó
Megszólítása: tűzoltó,
Rövidítése: TÜO
(Pl. Kovács Lajos önk. tüo.)
Jelölése: ezüst szegélyes fekete parolinon egy ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• Próbaidejét letöltötte
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a) vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte, de nem regisztrált tűzoltó.
• Az egyesület teljes jogú tagja, de tűzoltásban és műszaki mentésben nem vesz
részt
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám
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Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív egyesületi munka után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb beosztásba.
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Törzstűzoltó
Megszólítása: Törzstűzoltó
Rövidítése: TTÜ
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.ttü)
Jelölése: ezüst szegélyes fekete parolinon kettő ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a) vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte, de nem regisztrált tűzoltó és 5 év aktív
tűzoltószolgálata van,
• Az egyesületnek több, mint öt éve teljes jogú tagja, de tűzoltásban és műszaki
mentésben nem vesz részt
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Szám

Irányítási
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Várakozási idő: 5 év. Ebben a beosztásban töltött aktív vonulós tűzoltói szolgálat után, egyéb
feltételek változatlanul maradása esetén 5 év múlva léphet magasabb beosztásba. Feltétele,
hogy a parancsnok csoport (legalább 2 tag) irányításával bízza meg
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Csoportvezető
Megszólítása: Csoportvezető
Rövidítése: CSV
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.csv)
Jelölése: ezüst szegélyes fekete parolinon három ezüst színű rózsa.
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• a (10/2008.(X.30.) ÖM r. 2. §(a) vagy (b) pontja alá tartozó tűzoltó
alaptanfolyamot sikeresen elvégezte, de nem regisztrált tűzoltó és 10 év aktív
tűzoltószolgálata van,
• Az egyesületnek több, mint 10 éve teljes jogú tagja, de tűzoltásban és műszaki
mentésben nem vesz részt, az egyesület valamely nem tűzoltási és műszaki
mentési területhez kapcsolódó csoportját irányítja, vagy önálló feladatát végzi
és nincs felsőfokú polgári képesítése (pl. raktáros, ruházati vezető, pénztáros,
szóvivő, satófelelős stb)
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Alapszabály okirat szerint (elnök/parancsnok)
Szám
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Tagozatvezető-helyettes
Megszólítása: tagozatvezető helyettes
Rövidítése: TGVH
(Kovács Lajos önk.tü. tgvh)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon egy aranyszínű rózsa, egy . ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• Az egyesület valamely nem tűzoltási és műszaki mentési területhez kapcsolódó
tagozatának (szekciójának) helyettes vezetője
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok/tagozat/tagozatvezető)
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Középvezetői szint
Tagozatvezető
Megszólítása: tagozatvezető
Rövidítése: TGV
(Pl. Kovács Lajos önk. tü. tgv)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon kettő arany színű rózsa, egy . ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki
• Az egyesület valamely nem tűzoltási és műszaki mentési területhez kapcsolódó
tagozatának (szekciójának) vezetője
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok/tagozat)
Szám
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Őrsvezető
Megszólítása: őrsvezető
Rövidítése: ÖV
(Pl. Kovács Lajos önk.tü.őv)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon három arany színű rózsa, egy . ezüst stráf
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• nem önálló egység (őrs) vezetését, irányítását végzi és nincs tűzoltásvezetői
jogosultsága
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok/közgyűlés)
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Tisztviselő:
Megszólítása: Tisztviselő II.
Rövidítése: TVS II.
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.tvsII.)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon egy ezüst színű tűzoltójelvény,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• felsőfokú polgári végzettséggel rendelkezik és önálló jogi személyiségű
szervezet (tűzoltó egyesület) nem külön jelölt tisztségviselője (mérnök, tanár)
• Felügyelő bizottsági tag. elnök
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok/közgyűlés)
Előléptetésre jogosult: Szá
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Vezetőségi tag
Megszólítása: döntnök
Rövidítése: DNK
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.dnk)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon egy arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, akit
• az egyesület közgyűlése vezetőségi tagnak megválasztott
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (közgyűlés)
Szá
m

Irányítási
szint

III.

helyi
szintű
felsővezet
ő

paroli
n
színe

rózs
a
színe

fekete

aran
y

rózsa
db
szám
a

1

egyéb
jelölé
s

neve

Döntnö
k

megjelenítése
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Alelnök
Megszólítása: alelnök
Rövidítése: AEL
(Pl. Kovács Lajos önk.tü. ale)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon kettő arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, akit
• az egyesület közgyűlése alelnöknek megválasztott
• tűzoltásvezetői jogosultsággal nem rendelkező parancsnokhelyettes
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint ( közgyűlés)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

neve

helyi szintű
felsővezető
fekete
területi
szintű
középvezető

alelnök

megjelenítése
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Felsővezetői szint
Elnök
Megszólítása: Elnök
Rövidítése: ELN
(Pl.Kovács Lajos önk. tü. eln)
Jelölése: arany szegélyes fekete parolinon három arany színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, akit
• az egyesület közgyűlése elnöknek megválasztott
• tűzoltásvezetői jogosultsággal nem rendelkező parancsnok
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (közgyűlés)
Szám

Irányítási
szint

parolin rózsa
színe színe

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

neve

helyi önálló
felsővezető
III.

fekete
területi
középvezető
Várakozási idő: nincs

arany

3

elnök

megjelenítése
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Tisztviselő:
Megszólítása: Tisztviselő I.
Rövidítése: TTVS I.
(Pl.Kovács Lajos önk.tü.tisztviselő)
Jelölése: arany szegélyes háromnegyedes aranymezőben fekete parolinon egy ezüst
színű tűzoltójelvény,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• felsőfokú polgári végzettséggel rendelkezik és önkéntes tűzoltóság nem külön
jelölt tisztségviselője (mérnök, tanár)
• Felügyelő bizottsági tag. elnök
Kinevezésre jogosult: Alapszabály szerint (elnök/parancsnok)
Előléptetésre jogosult: Szá
m

Irányítási
szint

parolin
színe

III.

területi
szintű
felsővezet
ő

¾-es
aranyozás
ú fekete
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ő
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Testületi döntnök
Megszólítása: döntnök
Rövidítése: TDNK
(Kovács Lajos önk.tü. tdnk)
Jelölése:, arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben fekete parolinon egy ezüst
színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a köztestület közgyűlése vezetőségi tagnak megválasztott
Kinevezésre jogosult: Köztestület/ alapszabály szerint

Szám Irányítási
szint

IV.

területi
felső
vezető

parolin
színe

rózsa
színe

¾-es
aranyozású ezüst
fekete

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

1

neve

döntnök

megjelenítése
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Testületi alelnök
Megszólítása: alelnök
Rövidítése: TALE
(Kovács Lajos önk.tü.tale)
Jelölése: arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben fekete parolinon kettő ezüst
színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, aki legalább
• a köztestület közgyűlése alelnöknek megválasztott
Kinevezésre jogosult: köztestület / Alapszabály/ szerint
Szám Irányítási
szint

IV.

területi
felső
vezető

parolin
színe

rózsa
színe

¾-es
aranyozású ezüst
fekete

rózsa egyéb
db
jelölés
száma

2

neve

alelnök

megjelenítése
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Testületi elnök
Megszólítása: elnök
Rövidítése: TELN
Kovács Lajos önk.tü.teln)
Jelölése:, arany szegélyes háromnegyedes arany mezőben fekete parolinon három
ezüst színű rózsa,
Ebbe az állománycsoportba sorolható az a tűzoltó, akit
• a köztestület közgyűlése elnöknek megválasztott
• Kinevezésre jogosult: köztestület / Alapszabály/ szerint
Szám Irányítás
i szint

IV.

területi
felsővezető

parolin
színe
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rózsa
db
száma
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