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(2) A Korm. rendelet2. 3. §-a a következõ (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A TEK a nyomozó hatóságok, a rendvédelmi szervek, továbbá az ügyészség felkérésére végrehajthatja különösen
a) a (2) bekezdés b) pontjába nem sorolható, személy elleni erõszakos bûncselekmények megszakítását, az elkövetõk
elfogását,
b) a bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható felfegyverkezett személyek elfogását,
c) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott eseteken kívül az ön- vagy közveszélyes állapotban lévõ személyek
elfogását,
d) a fogvatartott személy kísérését, ha a kísért személy veszélyessége, vagy a kísérés körülményei azt indokolják, és
e) a hatósági eljárás során lefoglalt, a közbiztonságra különösen veszélyes anyagok, valamint különösen nagy vagy
különösen jelentõs értékû kábítószer szállítását.
(4) Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján kétséges, hogy a kizárólagos hatáskör az adott esetben
fennáll-e, ha a késedelem veszéllyel nem jár, az érintett szerv elõzetesen egyeztetni köteles a TEK-kel.
(5) Halaszthatatlan intézkedésként, ha a késedelem az életet, testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül
veszélyeztetné, vagy helyrehozhatatlan kárral járna, továbbá ha a késedelem nyilvánvalóan sértené a bûnüldözés
eredményességéhez fûzõdõ érdeket, az érintett rendvédelmi szerv a (2) bekezdésben megjelölt feladatot a TEK
igénybevétele nélkül végrehajtja, a feladat felmerülésekor azonban a TEK-et haladéktalanul értesíteni köteles.
(6) A TEK az Rtv. szerinti rendõrségi feladatok ellátása során közremûködhet a harmadik országbeli állampolgárok
hatósági kísérettel történõ kiutasításának végrehajtásában.”

4. Záró rendelkezés
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelete
a tûzvédelmi tervezõi tevékenység folytatásának szabályairól
A Kormány a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed minden az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Étv.) 2. § 8. pontjában meghatározott építmény (építmény, építményrész, építményegyüttes), külön
jogszabály szerinti építésügyi hatósági (létesítési) engedélyezéséhez és mûszaki megvalósításához (kivitelezéséhez)
szükséges tûzvédelmi dokumentáció készítésére.
(2) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésére és az eljárási szabályokra a településtervezési és
az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006.
(IV. 28.) Korm. rendeletben foglalt elõírásokat, a szakmagyakorlók továbbképzésére az építésüggyel kapcsolatos egyes
szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló
103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet elõírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) E rendelet alkalmazásában:
1. országos szakmai kamara: a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara.
2. szakmagyakorlási tevékenység: a 4. pont szerinti tevékenység gyakorlása.
3. területi szakmai kamara: a területi mérnöki kamarának, illetve a területi építész kamarának a tervezõ és szakértõ
mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott közigazgatási ügyben eljáró
szerve.
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4. tûzvédelmi tervezõi tevékenység: a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 21. § (1) bekezdésében meghatározott tûzvédelmi dokumentáció elkészítése,
valamint a beépített tûzjelzõ vagy tûzoltó berendezés tervezése.
2. §

(1) Tûzvédelmi tervezõi tevékenység végzéséhez
a) tûzvédelmi mérnök, tûzvédelmi szakmérnök, építõmérnök, illetve építészmérnök tûz- és katasztrófavédelmi
szakirányos végzettség,
b) a területi mérnöki kamara által vezetett tûzvédelmi szakmai területen való névjegyzékbe vétel, vagy a területi
építész kamara által vezetett tûzvédelmi szakmai területen való névjegyzékbe vétel
szükséges.
(2) Tûzvédelmi tervezõi jogosultság megállapításánál a szakmai gyakorlati idõ igazolása
a) az (1) bekezdés a) pont szerint meghatározott végzettség megszerzését követõen
aa) legalább ötéves tûzvédelmi szakterületen végzett, vagy
ab) felsõoktatási intézményben legalább három éves tûzvédelmi szaktárgy-oktatói
gyakorlattal, vagy
b) az illetékes építész vagy mérnök kamarák valamelyikében építész, építési, tartószerkezeti, épületgépészeti,
gépészeti, hõ- és villamosenergetikai, gázipari, elektrotechnikai szakmai tagozatok névjegyzékében való
szerepléssel, vagy
c) érvényes építész-, elektromos-, gépész tûzvédelmi szakértõi igazolvánnyal
bizonyítható.
(3) A Ttv. 21. §-ban meghatározott tûzvédelmi dokumentációt kötelezõ készíteni, ha
a) az általános és sajátos építményfajták szerinti, valamint a mûemlékvédelmi építésügyi hatósági eljárásokban
a vonatkozó jogszabály tûzvédelmi szakhatóság bevonását írja elõ,
b) az építmény kettõ vagy több pinceszintet tartalmaz.

3. §

(1) A szakmagyakorló a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást tíz napon belül írásban köteles bejelenteni a területi
szakmai kamarának.
(2) A szakmai továbbképzés szabadon választható témaköreiben tanfolyamot a tûzvédelmi tervezõk tekintetében
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve is indíthat.
(3) A jogosultsági vizsga követelményrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Nem folytathat szakmagyakorlási tevékenységet a tûzvédelmi dokumentáció engedélyezésében vagy az annak
alapján megvalósítandó építmény, berendezés kivitelezésében és annak használatbavétele során hatósági feladatot
ellátó személy.
(2) A szakmagyakorlási tevékenységek körét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A szakmagyakorlónak az általa készített terveket, iratokat és számításokat, a tervezõi nyilatkozatot alá kell írnia, és ezzel
azonos helyen fel kell tüntetnie szakképesítését, értesítési címét (lakcím, székhely, telephely), valamint a tervezõi
névjegyzékben szereplõ nyilvántartási számát. Az építési (létesítési, módosítási) engedély iránti kérelem mellékletét
képezõ, valamint a kiviteli tervdokumentációban szereplõ tervezõi nyilatkozaton a tervezõ szakképesítését
az oklevélben szereplõ megnevezéssel azonos módon, rövidítés nélkül kell feltüntetni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

6. §

A jogosultsági vizsgán tagként 2021. december 31-ig a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének kijelölt
képviselõje is részt vesz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
A jogosultsági vizsga követelményrendszere
A jogosultsági követelmények két fõrészbõl állnak: általános és különös követelmények.

Általános követelmények
1.
2.
3.
4.
5.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

A vizsgázó ismerje:
a jogi környezet általános felépítését (jogszabályi hierarchia);
a kötelmi jogon belül a szerzõdésekre vonatkozó általános szabályokat (tartalmi és formai követelmények,
érvényesség);
a vállalkozási alapismereteket és az adózásra vonatkozó általános követelményeket, elõírásokat;
a munkavállaló, és munkáltató alapjogait és kötelezettségeit;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, valamint a tûzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások általános
szabályait (elsõ fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei, tényállás tisztázása, egyes szakmagyakorlási
tevékenységek közötti kapcsolatrendszer, határozat tartalma és közlése, jogorvoslati lehetõségek, ügyfél fogalma);
a Ttv. szerkezetét,
a Ttv. általános fogalmait,
a tûzmegelõzési feladatokat,
a magánszemélyek, jogi személyek, valamint magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezeteinek tûzvédelemmel és mûszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.
9.
10.
11.

az Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerkezetét,
az építmények tûzveszélyességi osztályba sorolására vonatkozó elõírásokat,
a tûzállósági fokozatokat, és a telepítési,- tûztávolságokra vonatkozó elõírásokat,
az építmények tûzszakaszolási elveit,
az építmények kiürítésére vonatkozó követelményeket, számítási elveket,
a tûzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének kialakítását,
az építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tûzvédelmi követelményeit, azok összefüggéseit,
az építmény használatára vonatkozó általános tûzvédelmi szabályokat;
a közbeszerzés általános (tevékenységével összefüggõ) szabályait;
a minõségirányítás rendszerét;
a kötelezõ alkalmassági idõre vonatkozó elõírásokat;
a megfelelõség igazolására, a megfelelõségi tanúsítványra és megfelelõségi nyilatkozatra, továbbá a CE megfelelõségi
jelölés alkalmazására vonatkozó elõírásokat;
12. a szabványokra vonatkozó alapvetõ fogalmakat, a szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályokat,
a szabványtípusokat.
Kapcsolódó jogszabályok:
A vizsgázótól számon kérhetõ követelményekre vonatkozó jogszabályok, jogszabályrészek, szabványok és
szabályzatok a szakmai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai kamarák évente aktualizálják a jogszabályok és
szabványok változásainak megfelelõen.

Különös követelmények
A tûzvédelmi tervezõ ismerje a szakterületén
a) az Étv. szerkezetét;
b) az általános fogalmakat;
c) az építményekkel szemben támasztott általános követelményeket;
d) az építésügyi hatósági engedélyezésre vonatkozó elõírásokat;
e) az építésfelügyeleti ellenõrzésre vonatkozó általános szabályokat;
f) az építésügyi hatóság szervezeti rendszerét (ideértve a sajátos építményfajtákat és a mûemlékvédelmet is);
g) a különleges szabályozás alá esõ – így különösen az örökségi (mûemléki) védelem alatt álló – épületekkel és
építményekkel kapcsolatos jogi-szabályozási környezetet;
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h) a tûzvédelmi tervezõi jogosultság feltételrendszerét;
i) a tervezõi feladatait, a felelõsségi körét, a jogait és kötelezettségeit;
j) az összeférhetetlenségi és az etikai-fegyelmi szabályokat;
k) a tûzvédelmi tervezésre vonatkozó elõírásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, mûszaki specifikációk);
l) a tûzvédelmi tervek és a kivitelezési tervek tartalmi követelményeit;
m) az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményeit;
n) a kamarai szabályzatokat.
Kapcsolódó jogszabályok:
A vizsgázótól számon kérhetõ követelményekre vonatkozó – a miniszterrel egyeztetett – jogszabályok,
jogszabályrészek, szabványok és segédanyagok jegyzéke a szakmai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai
kamarák évente aktualizálják a jogszabályok és szabványok változásainak megfelelõen.

2. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
I. A MÉRNÖKI KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TÛZVÉDELMI SZAKTERÜLET ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÛSZAKI
TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG
Tûzvédelmi tervezõi szakterület (betûjele: TUÉ)
a) az építmények tûzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése;
b) az építmények tényleges, illetve tervezett tûzállósági fokozatának megállapítása;
c) az épületek, építmények tûzszakaszolási rendszerének tervezése;
d) az építmények tûzgátló szerkezeteinek tervezése;
e) az építmények telepítési-, tûztávolságának tervezése;
f) az építmények tûzveszélyességi osztályba sorolásának megállapítása;
g) az építmények tûzterhelésének, tûzidõ tartamának tervezése;
h) a tûzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése;
i) az építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése;
j) a hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése;
k) az építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tûzvédelmi követelményeinek meghatározása
új és meglévõ épületeknél;
l) az építmények tûzoltásának, tûzoltási feltételeinek tervezése.
II. AZ ÉPÍTÉSZ KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TÛZVÉDELMI SZAKTERÜLET ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÛSZAKI
TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG
Tûzvédelmi tervezõi szakterület (betûjele: TUÉ)
a) az építmények tûzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése;
b) az építmények tényleges, illetve tervezett tûzállósági fokozatának megállapítása;
c) az épületek, építmények tûzszakaszolási rendszerének tervezése;
d) az építmények tûzgátló szerkezeteinek tervezése;
e) az építmények telepítési-, tûztávolságának tervezése;
f) az építmények tûzveszélyességi osztályba sorolásának megállapítása;
g) az építmények tûzterhelésének, tûzidõ tartamának tervezése;
h) a tûzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése;
i) az építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése;
j) a hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése;
k) az építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tûzvédelmi követelményeinek meghatározása
új és meglévõ épületeknél;
l) az építmények tûzoltásának, tûzoltási feltételeinek tervezése.

