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50/2011. (XII. 20.) BM rendelet
a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(2) bekezdésének 24. pontjában, a 15. § tekintetében a 47. § (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Általános és közös rendelkezések
1. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység (a továbbiakban: tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység) folytatásának bejelentését annak a tűzvédelmi szolgáltatónak kell
megtennie, aki a tevékenységet ténylegesen folytatni kívánja.
(2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.
évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerint nyilvántartásba vett, bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző a tűzvédelmi hatóságtól nyilvántartási számot kap, melyet e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra nem ruházhat át, kizárólag a szolgáltató és az alkalmazásában álló munkavállaló használhat. A nyilvántartási szám megléte a tevékenység gyakorlásának
nem előfeltétele.
(3) A tűzvédelmi hatóság által a nyilvántartási számok kiadása az 1. melléklet szerint történik.
(4) A tűzvédelmi hatóság által kiadott igazolás a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl tartalmazza:
a) tűzoltó készülék karbantartása esetén a karbantartó műhely címét és az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti OKF azonosító jel
sorszámát;
b) a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén
a foglalkozási ág konkrét megnevezését,
c) a tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység vonatkozásában a tűz- és hibaátjelzést fogadó központ típusát és címét,
(5) A tűzvédelmi hatóság által közzétett nyilvántartás a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl tartalmazza:
a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,
b) a bejelentés előterjesztésének napját,
c) azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól,
d) a (4) bekezdés a)-b) és d) pontjaiban foglalt adatokat.
2. § (1) A szolgáltató székhely- vagy lakcímváltozása esetén, amennyiben a székhely vagy lakcím
nem a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, az adatváltozás bejelentését ahhoz a tűzvédelmi hatósághoz teszi meg, amely a nyilvántartási számot a szolgáltatónak
kiadta. Ebben az esetben a tűzvédelmi hatóság az adatváltozás bejelentést átteszi az illetékes tűzvédelmi hatóságnak és a szolgáltatót nyilvántartásából törli. A székhely vagy lakcím szerint illetékes tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót új számon nyilvántartásba veszi.
(2) A tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót a tevékenység végzésétől az e rendeletben meghatározott
esetekben eltilthatja. Az eltiltása időtartamát a jogsértések mértékét és számát figyelembe véve kell
meghatározni.
(3) A tevékenység végzésétől jogerősen eltiltott szolgáltatónak – a tiltás leteltét követően – a tevékenység végzéséhez új bejelentést kell tennie.
(4) Visszavont vagy törölt nyilvántartási szám ismételten egy szolgáltatónak azonos sorszámmal csak
akkor adható ki, ha a szolgáltatóra vonatkozó adatokban változás nem következett be a visszavonás
vagy törlés időszaka alatt.
2. Tűzoltó készülékek karbantartása
3. § (2) A tűzoltó készülék karbantartás tevékenység megkezdésére vagy adatváltozásra vonatkozó
bejelentést a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni.
(3) A karbantartó szervezet a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez a Szolgtv.-ben, valamint
a Ttv.-ben meghatározott feltételeken túl
a) benyújtja a karbantartó szervezet karbantartó személyeinek érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát,

(6) A karbantartó szervezet és a felülvizsgáló az adatváltozást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenti. Az adatváltozás bejelentésekor a (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésben foglalt előírásokat nem kell teljesíteni.
4. § (1) Egy tűzoltó készülék karbantartó műhelyre csak egy sorozatszámú OTSZ szerinti OKF azonosító jel adható.
(2) Amennyiben a bejelentés egy már nyilvántartásba vett műhely címére vonatkozik, nem adható ki
új OKF azonosító jel.
(3) A felülvizsgáló a karbantartó szervezettől átvett OKF azonosító jeleket csak saját maga, vagy alkalmazottai révén használhatja fel, azokat másra nem ruházhatja át.
(4) A karbantartó szervezet, az általa a karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére
bocsátott OKF azonosító jelek továbbadásáról részletes kimutatást vezet, mely az átvétel igazolásán
felül tartalmazza legalább:
a) a továbbadás dátumát,
b) a felülvizsgáló nevét, vagy a karbantartó személy nevét és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, és
c) a továbbadott OKF azonosító jelek sorozatszámát.
(5) A karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről vezetett részletes kimutatást a karbantartó szervezet a továbbadás dátumától számított legalább 11 évig
megőrzi. A karbantartó szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a kimutatást a tűzvédelmi hatóságnak átadja, amely gondoskodik azok megőrzéséről.
(6) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzoltó készülék karbantartása tevékenység végzését, továbbá az OKF azonosító jel használatát
a) az adott tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
b) amennyiben a szolgáltató OKF azonosító jelét, az e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve,
másra átruházza,
c) amennyiben a tűzoltó készülék karbantartása során az OKF azonosító jel használata jogosulatlanul
történik,
d) amennyiben a karbantartó szervezet, az általa a karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről, az e rendelet szerinti részletes kimutatás vezetését elmulasztja, vagy
e) a tűzoltó készülék karbantartásra vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben, gyártói javítási technológiában meghatározott előírások megsértése esetén.
3. Tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása
5. § (1) A tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a
nyilvántartás vonatkozásában két típusra tagozódik:
a) felülvizsgálat,
b) javítás.
(2) A tűzoltó technika felülvizsgálatát, javítását megkezdeni kívánó szolgáltató a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéséhez mellékeli:
a) a felülvizsgálat vagy javítás tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítést igazoló okiratok másolatát,
b) felülvizsgálat tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által
kibocsátott felülvizsgálati technológiai leírást,
c) javítási tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott javítási technológiai leírást,
d) nyilatkozatát arról, hogy a tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati, vagy javítási technológiai leírásban előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel rendelkezik,
e) amennyiben a felülvizsgálati, javítási tevékenységhez engedélyköteles tevékenység szükséges, a
vonatkozó engedély másolatát,
f) a közbeszerzési eljárással beszerezhető termék esetén a gyártó vagy forgalmazó igazolását a szolgáltató megfelelő felülvizsgálati vagy javítási technológiájáról.
(3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 4. melléklet szerinti adattartalommal, a (2) bekezdésben foglalt
adatok változása esetén a vonatkozó melléklet benyújtásával történik.
4. Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata
6. § (1) A beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában két szolgáltatási ágra tagozódik:
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a) beépített tűzjelző berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,
b) beépített tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata.
(2) A szolgáltató bejelentésében köteles pontosan meghatározni, hogy az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározottak közül mely szolgáltatási ágat végzi.
(3) A szolgáltatónak az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek bejelentését az 5. melléklet szerinti
adattartalommal kell megtenni, melyhez a Szolgtv.-ben és a Ttv.-ben meghatározott adatokon túl csatolnia kell a tevékenység végzésére jogosult személyek érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványainak másolatát.
(4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az 5. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez
nem kell mellékelni a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok másolatát.
7. § (1) A nyilvántartásba vett beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása,
javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenységet végző szolgáltatónak vagy az általa foglalkoztatott személynek rendelkeznie kell az adott szolgáltatási ágra érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal.
(2) A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy
felülvizsgálata tevékenységet folytató szolgáltatónak rendelkeznie kell az általa kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással.
(3) A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy
felülvizsgálata tevékenységet folytató szolgáltatónak rendelkeznie kell a gyártó által a kivitelezéshez,
karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal.
(4) A szolgáltató az általa kivitelezett, karbantartott, javított, telepített vagy felülvizsgált termékek
típusáról, a tevékenység végzésének helyéről, idejéről kimutatást vezet, melyet a tevékenység végzésétől számított öt évig megőriz.
(5) A szolgáltató az (1)–(4) bekezdésben meghatározott iratokat, kimutatást, eszközöket, anyagokat
a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétét igazolni.
8. § A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése,
karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata tevékenység végzését
a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
b) amennyiben a szolgáltató alkalmazottja, munkavállalója tevékenységét érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végzi,
c) amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik az általa kivitelezett, karbantartott, javított, telepített
vagy felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással,
d) amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal,
e) amennyiben nem rendelkezik kimutatással az általa kivitelezett, karbantartott, javított, telepített
vagy felülvizsgált termékek típusáról, a tevékenység végzésének helyéről, idejéről vagy azt a tevékenység végzésétől számított öt évig nem őrzi meg, vagy
f) a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezésre, karbantartásra, javításra, telepítésre
vagy felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályban, a termékre vonatkozó műszaki előírásban meghatározott követelmények megsértése esetén.
5. Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete
9. § (1) A tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 6. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez csatolni kell
a) a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségi tanúsítványát,
b) az átjelzéseket fogadó központ kezelésére felkészített személyek számát,
c) a tűzjelzés esetére meghatározott teendők felsorolását,
d) a tűzjelző berendezés, vagy az átjelzéseket fogadó központ meghibásodásakor végrehajtandó teendők felsorolását,
e) nyilatkozatot arról, hogy a tűz- és hibaátjelzést fogadó központra csatlakozó létesítményekről milyen adatokat tart nyilván,
f) nyilatkozatot a tűz- és hibaátjelzést fogadó központra csatlakozó létesítmények esetében felmerülő
téves jelzések elfogadható számáról, és az ezen felüli eseményekből származó költségek megtérítéséről.
(2) A szolgáltató valamennyi tűz- és hibaátjelzést fogadó központjának típusát és helyét köteles bejelenteni. Több tűz- és hibaátjelzést fogadó központ bejelentésekor az (1) bekezdés szerinti mellékleteket minden központhoz külön-külön be kell nyújtani.
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(3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az 6. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez az
(1) bekezdésben meghatározott iratokat abban az esetben kell csatolni, amennyiben az adatváltozás a
tűz- és hibaátjelzést fogadó központot érinti.
10. § A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység végzését
a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
b) amennyiben a szolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint nem jelenti be valamennyi tűz- és hibaátjelzést fogadó központját,
c) a tűzátjelzés fogadására, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyeletére vonatkozó jogszabályban, nemzeti szabványban, a termékre vonatkozó műszaki előírásban meghatározott követelmények
megsértése esetén.
6. Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés
11. § (1) A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység a követelmények, a
bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben (a továbbiakban: szakvizsga rendelet) meghatározott foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik.
(2) A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 7. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni
azt a szakvizsga rendelet 1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban
tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervezés tevékenységet kíván folytatni.
(3) Az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó, a Szolgtv. szerinti bejelentéséhez mellékeli az oktatási vagy távoktatási tematikát,
mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat.
(4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 7. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez oktatási tematikát abban az esetben kell mellékelni, amennyiben az oktatásszervező tevékenységi körét
új foglalkozási ágra, munkakörre vonatkozó képzéssel bővíti.
12. § A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését
a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
b) amennyiben a szakvizsgabizottság elnöke, tagja felkérése nem a szakvizsga rendeletben meghatározott módon történt,
c) amennyiben a vizsgabizottság elnöke egyben az oktatásszervező, vagy az oktatásszervező hozzátartozója, vagy az oktatásszervezővel folyamatos munkaviszonyban álló személy,
d) amennyiben az oktatásról, a szakvizsgáról vagy a sikeres szakvizsgát tett személyekről a tűzvédelmi hatóság értesítése nem történt meg, vagy olyan tartalommal és módon történt meg, amely a
szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg,
e) amennyiben az oktatásszervező által kiállított szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett
jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,
f) amennyiben a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatás részben vagy teljesen elmaradt és a
szakvizsga megtörtént,
g) amennyiben a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történt meg a
szakvizsga bizonyítványok kiállítása,
h) amennyiben az oktatásszervező az érvénytelen szakvizsga bizonyítványt nem vonja vissza, vagy a
visszavonásról a hatóság értesítését elmulasztja,
i) amennyiben olyan személyt engedett szakvizsgára, aki a szakvizsga rendelet képzettségre vagy
gyakorlatra vonatkozó előírásainak nem felelt meg.
7. Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
13. § (1) A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában a szakvizsga rendeletben meghatározott foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik.
(2) A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 8. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni azt a szakvizsga rendelet
1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenységet kíván folytatni.
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(3) A szakvizsgáztató a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
bejelentéséhez mellékeli
a) a végzettséget igazoló irat,
b) a szakképesítést igazoló irat,
c) a szakmai gyakorlatot igazoló irat,
másolatát.
(4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 8. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt abban az esetben kell mellékelni, amennyiben a vizsgáztató tevékenységi körét új foglalkozási ággal, munkakörrel bővíti, vagy a szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje változott.
14. § A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzését
a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
b) amennyiben a szakvizsgáztatásra vonatkozó felkérést legalább 1 évig nem őrizte meg,
c) amennyiben a szakvizsga rendeletben a vizsgabizottság tagjára vonatkozó bármely kizárási, összeférhetetlenségi előírást megszegte,
d) amennyiben az általa aláírt szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem
felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,
e) amennyiben mint a vizsgabizottság elnöke nem vizsgálta, hogy a szakvizsgabizottság megalakítása, a szakvizsga megszervezése és lefolytatása az oktatásszervező jogosultságainak megfelelően, a
szakvizsga rendelet előírásai szerint történt, vagy nem gondoskodott a szakvizsga rendelet előírásainak
betartására,
f) amennyiben a szakvizsgáztatáson személyesen nem vett részt, vagy
g) amennyiben a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül járult hozzá a
szakvizsga bizonyítványok kiállításához.
8. Vegyes és záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – 2012. január 1-jén lép
hatályba.
(2) A rendelet 13. § (3) bekezdés d) pontja 2012. május 1-jén lép hatályba.
16. § (1) A tűzvédelmi hatóság nyilvántartásában már szereplő tűzoltó készülék karbantartó szervezet legkésőbb 2012. április 1-jéig a tűzvédelmi hatóság részére köteles az adatváltozást bejelenteni a
2. melléklet szerinti adattartalommal.
(3) Azok az OKF azonosító jelek (hologramok), amelyek 10 karakterből álló sorozatszámot tartalmaznak, a készlet erejéig, de legkésőbb 2012. december 31-ig használhatóak fel.
17. § (1) A szakvizsgáztató a szakvizsgáztatásra való jogosultságot a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatának, az illetékes tűzvédelmi hatóságnak 2012. május 1-jéig történő megküldésével
köteles adatváltozásként bejelenteni. A tűzvédelmi hatóság a bejelentés alapján új nyilvántartási számon veszi nyilvántartásba a sorszám megtartásával.
(2) Amennyiben a szolgáltató a 16. § (1) bekezdésben, és a 17. § (1) bekezdésben előírt adatváltozást az előírt határidőig nem teszi meg, a tűzvédelmi hatóság törli a nyilvántartásából.
(3) A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységet végző szolgáltatónak a
szakvizsga rendelet 1. mellékletében meghatározott 4. foglalkozási ág vonatkozásában 2012. január 1.
után tevékenységét adatváltozásként be kell jelentenie, mivel a foglalkozási ág, munkakör megnevezése és tartalma megváltozott. A 2012. január 1. előtt a szakvizsga rendelet 1. melléklet 4. foglalkozási
ág szerint nyilvántartásba vett szolgáltatók jogosultságát a tűzvédelmi hatóság 2012. január 1-jével
törli a nyilvántartásból.
(4) A tűzvédelmi hatóság a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervező szolgáltatókról vezetett nyilvántartást 2012. december 31-én törli.
(5) A tűzvédelmi hatóság a tűzoltó készülék felülvizsgálókat a tűzoltó készülék karbantartó szolgáltatókról vezetett nyilvántartásából 2012. május 31. napjával törli.
(6) A szakvizsga rendelet 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág, továbbá a
tűzgátló tömítések beépítése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása vonatkozásában a szakvizsgáztató
tevékenységét 2013. május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető.
18. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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1. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez
A NYILVÁNTARTÁSI SZÁM KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI
xxsorszám/y1–y2–…y13/zz/évszám.
ahol:
XX =

az adott szolgáltatási tevékenység betűjele:

E:

tűzoltó készülék karbantartása

M:

tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása,

F:
T:
SZ:
V:

beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata,
tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete,
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,
tűzvédelmi szakvizsgáztatás;

a tűzvédelmi hatóság által az adott szolgáltatási tevékenységben, vagy szolgáltatási
sorszám = ágban, foglalkozási ágban kiadott, soron következő természetes szám, (adatváltozás
esetén nem módosul),
a szakvizsga rendelet 1. mellékletben felsorolt foglalkozási ágak, munkakörök sorszáma. Csak azokat a számokat kell növekvő sorrendben feltüntetni, amelyekre a tey=
vékenységet végzőt a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásba vette. A tűzoltó készülék
karbantartást végzők nyilvántartási számában nem tüntethető fel;
zz =
évszám:

a tűzvédelmi hatóság 1. táblázat szerinti kétjegyű száma;
a bejelentés éve (változás esetén a változás bejelentésének éve).
1. táblázat

zz
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A tűzvédelmi hatóságok számozása
01

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

02

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

03

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

04

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

05

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

06

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

07

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

08

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

09

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

11

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

12

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

13

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

14

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

15

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

16

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

17

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

18

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

19

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

20

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

21

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez
A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK KARBANTARTÓ SZERVEZET
Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)
Szolgáltató neve
Szolgáltató székhelye vagy lakcíme
Szolgáltató levelezési címe
Karbantartó műhely címe
A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei
Telefon- és faxszám
E-mail cím:
Kapcsolattartásra kijelölt személy
Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)
4. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez
A TŰZOLTÓ TECHNIKA FELÜLVIZSGÁLATA, JAVÍTÁSA TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE
Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)
Szolgáltató neve
Szolgáltató székhelye vagy lakcíme
Szolgáltató levelezési címe
Tevékenység típusa
Műhely címe
A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei
Telefonszám
Fax szám
E-mail cím:
Kapcsolattartásra kijelölt személy
Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)
5. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez
A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ VAGY TŰZOLTÓ BERENDEZÉS TERVEZÉSE, VAGY KIVITELEZÉSE,
KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA, TELEPÍTÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE
Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)
Szolgáltató neve
Szolgáltató székhelye vagy lakcíme
Szolgáltató levelezési címe
Szolgáltatási ág pontos megnevezése
A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei
Telefon- és faxszám
E-mail cím:
Kapcsolattartásra kijelölt személy
Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)
6. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez
A TŰZÁTJELZÉS FOGADÁSA, TŰZJELZŐ VAGY TŰZOLTÓ KÖZPONTOK TÁVFELÜGYELETE
TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE
Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)
Szolgáltató neve
Szolgáltató székhelye vagy lakcíme
Szolgáltató levelezési címe
A fogadó központ állandó felügyeletét ellátó szervezet neve
A fogadó központ állandó felügyeletét ellátó szervezet székhelye
Fogadó központ helyének címe
A fogadó központ tulajdonosának cégneve vagy neve
A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei
Telefon- és faxszám
E-mail cím:
Kapcsolattartásra kijelölt személy
Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)
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7. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez
A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ OKTATÁSSZERVEZÉS TEVÉKENYSÉG
BEJELENTÉSE
Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)
Szolgáltató neve
Szolgáltató székhelye vagy lakcíme
Szolgáltató levelezési címe
Foglalkozási ág(ak), munkakör(ök) pontos megjelölése
A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei
Telefon- és faxszám
E-mail cím:
Kapcsolattartásra kijelölt személy
Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)
8. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez
A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁZTATÁS TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE
Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)
Szolgáltató neve
Szolgáltató székhelye vagy lakcíme
Szolgáltató levelezési címe
Foglalkozási ág(ak), munkakör(ök) pontos megjelölése
A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei
Telefon- és faxszám
E-mail cím:
Kapcsolattartásra kijelölt személy
Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)
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