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A tűzvédelmi szakvizsgáztatás jogszabályi háttere:
• A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet.
• A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga
részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.
• A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és
folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.
A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezéssel és a felnőttképzési tevékenységgel
kapcsolatos tájékoztatás:
Felnőttképzésnek minősül a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban:
Fktv.) 3. § vonatkozó részei szerint:
3. § (1) A törvény hatálya - a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed
b) a (2) bekezdésben meghatározott felnőttképzési tevékenységet folytató jogi
személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni cégekre, egyéni
vállalkozókra.
(2) E törvény alkalmazásában felnőttképzési tevékenység
a) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját
képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely
célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására
irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés, továbbá b) a felnőttképzéshez
kapcsolódó szolgáltatás.
Az Fktv. alapján a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés (tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezés) felnőttképzési tevékenységnek minősül, melyet az Fktv. 8. §
szerint be kell jelenteni az állami foglalkoztatási szervnek.
8. § (1) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési
tevékenységet akkor folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény és a felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek. Aki felnőttképzési
tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni az állami
foglalkoztatási szervnek. E rendelkezést a felnőttképzési tevékenységnek a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató által határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell.
(2) Az állami foglalkoztatási szerv a felnőttképzési tevékenység végzésére jogosult, az (1)
bekezdés szerinti bejelentést tevőkről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból kizárólag a
felnőttképzési tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható
adat. Amennyiben a bejelentés alapján vagy egyéb esetben lefolytatott ellenőrzése
alapján az állami foglalkoztatási szerv megtiltja az érintett intézménynek a felnőttképzési
tevékenység folytatását, azonban a felnőttképzési intézmény a képzést már megkezdte, az

ezzel összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárért a felnőttképzési
intézményt terheli a felelősség.
Az állami foglalkoztatási szerv a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának
részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a
fővárosi vagy megyei kormányhivatal munkaügyi központja.
(3) § (1) A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló szándékot annál a fővárosi és
megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál kell bejelenteni, amelynek
illetékességi területén
a) a bejelentést tevő székhelye van, ennek hiányában
b) a bejelentést tevő, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési
szolgáltató a felnőttképzési tevékenységet gyakorolni kívánja.
Az Fktv. 9. § írja elő, hogy az oktatásszervezőnek a nyilvántartásba vételi számát, a képzéssel
összefüggő iratokon, közte a képzés és vizsgáztatás tűzvédelmi hatóság részére történő
bejelenésen is fel kell tűntetnie:
9. § (2) A felnőttképzést folytató intézmény köteles a nyilvántartásba vételi számát a
tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban (jelenléti ív, haladási
napló, bizonyítvány stb.), valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon
folyamatosan használni, arról ügyfeleit tájékoztatni, tevékenységéről közreadott írott
tájékoztatójában, programfüzetében szerepeltetni, és az ügyfelek által jól látható módon
kifüggeszteni.
A tűzvédelmi hatóságok a tűzvédelmi jogszabályok (különösen: a tűzvédelmi szakvizsgára
kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.)
BM rendelet (a továbbiakban: 45-ös BM r.), a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási
tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.)
BM rendelet (a továbbiakban: 50-es BM r.)) alapján ellenőrzik az oktatásszervező
tevékenységét.
A 45-ös BM r. 2. §-a szerint oktatásszervező az a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó lehet, amely
a tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítést és a szakvizsgáztatást szervezi, a tűzvédelmi
szakvizsgához szükséges oktatási segédanyaggal és oktatási tematikával rendelkezik és azt
az oktatáshoz biztosítja.
A 45-ös BM r. 2. és 3. melléklete alapján a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványon fel kell
tűntetni az oktatásszervező megnevezését, felnőttképzési és szolgáltatási nyilvántartási
számát, a jegyzőkönyven az oktatásszervező pontos megnevezését, nyilvántartási
számait.
Az 50-es BM r. 12. § meghatározza, hogy mely esetekben tilthatja el a tűzvédelmi hatóság az
oktatásszervezőt a tevékenység végzésétől:
12. § A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezés tevékenység végzését
a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
e) amennyiben az oktatásszervező által kiállított szakvizsga bizonyítvány vagy a
szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,

Az oktatásszervezőnek a szolgáltatási tevékenység bejelentése során nem kell feltűntetnie a
felnőttképzési nyilvántartási számot, és nem kell más módon igazolnia, hogy felnőttképzési
tevékenység folytatására jogosult, mivel az 50-es BM r. erre vonatkozó adat bejelentését nem
teszi kötelezővé. Ettől függetlenül a 45-ös BM r. 2. §-át be kell tartani, és a tűzvédelmi hatóság
(katasztrófavédelmi igazgatóságok, BM OKF) ellenőrizheti a felnőttképzési nyilvántartási szám
meglétét a szakvizsga bizonyítványok és a jegyzőkönyvek alapján, és hiányosság esetén
megtilthatja az oktatásszervezőnek a tűzvédelmi szakvizsgáztatásra irányuló tevékenység
végzését. A felnőttképzési törvénnyel kapcsolatos további előírások ellenőrzése, eljárások
lefolytatása azonban nem a tűzvédelmi hatóságok, hanem a fővárosi vagy megyei
kormányhivatal munkaügyi központjai hatáskörébe tartozik.

