
Tájékoztatás a szakvizsgarendelet módosításáról 

A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és 
egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 64/2013. (XII. 4.) BM 
rendelet módosította a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletet (a továbbiakban: 
Rendelet), valamint a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének 
és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendeletet. 

1. A Rendelet 1. mellékletének foglalkozási ágai módosultak, kiegészültek, melynek 
megfelelően módosítottuk a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervező és a 
tűzvédelmi szakvizsgáztató bejelentéséhez szükséges formanyomtatványokat.  
Az új nyomtatványok elérhetők az Igazgatóság honlapján. 

2. A Rendelet 1. mellékletének 2014. január 1-ig hatályos 4. foglalkozási ága (4. Tűzgátló, 
füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, 
karbantartását, javítását végzők.) a 2014. január 1-től hatályos időállapotban két külön 
foglalkozási ágként jelenik meg (4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek 
beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 15. Tűzgátló tömítések 
beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.). Azok az oktatásszervezők, 
és szakvizsgáztatók, akik 2014. január 1. előtt az Igazgatóság 4. foglalkozási ágra 
vonatkozó nyilvántartásában szerepeltek, 2014. január 1. után mindkét foglalkozási ág – 
4. és 15. – esetében jogosultak a tevékenység végzésére külön adatváltozás bejelentése 
nélkül. A két foglalkozási ág a korábbi egyhez képest tartalmát tekintve nem változott, 
mindössze a foglalkozási ágak nagyobb mértékű elkülönítése történt meg. 
Az Igazgatóság az érintett oktatásszervezők és szakvizsgáztatók nyilvántartási számát 
(hivatkozva a jogszabályváltozásra) hivatalból módosította, az oktatásszervezőket, 
szakvizsgáztatókat igazolás kiadásával értesítette, továbbá a nyilvántartási számok 
változását az Igazgatóság által vezetett nyilvántartásban rögzítette és az Igazgatóság 
honlapján frissítette. 

3. A 4. és 15. foglalkozási ág esetében, az új törzsanyag megjelenéséig még a hatályos 
törzsanyag szerinti oktatási tematika alapján kell a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő 
képzést elvégezni – vagyis a képzés még nem bontható meg –, melyet követően mindkét 
foglalkozási ágban tűzvédelmi szakvizsga tehető – a két szakvizsga azonban nem 
kötelező, egy foglalkozási ágban is lehet vizsgázni. Sikeres vizsgák esetén két 
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt kell az oktatásszervezőnek kiállítania. A 
foglalkozási ágak teljes szétválasztása a törzsanyag módosításával valósul meg, 
melyet követően lehetővé válik a 4. és 15. foglalkozási ágra felkészítő képzések külön 
oktatási tematikák szerinti végzése. 

4. Az új 16. foglalkozási ág (16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását 
végzők.) esetében, az új törzsanyag megjelenését követően készíthetik el az 
oktatásszervezők az oktatási tematikát és tehetik meg a bejelentést. A szakvizsgáztatók 
is kötelesek bejelenteni, amennyiben vizsgáztatni kívánnak a 16. foglalkozási ágban, 
mely alapján az Igazgatóság a nyilvántartását és a nyilvántartási számot módosítja és 
visszaigazolja. A bejelentéshez, illetve a vizsgáztatáshoz azonban 2014. május 1-ig nem 
szükséges a 16. foglalkozási ágra vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga 
bizonyítvány. 


