Jogosultságok, tervek tartalmi
követelményei és a Tűzvédelmi Műszaki
Irányelvek kapcsolata- szakági tervezők
szerepe az alkalmazásukban

Bárányosné Á. Rita
Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi mérnök

Munkavédelmi technikus

Jogszabályi háttér
375/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának
szabályairól
 Építésügyi tűzvédelmi tervezői tevékenység végzéséhez (TUÉ)
 a) * tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, építőmérnök, illetve építészmérnök tűz- és
katasztrófavédelmi szakirányú végzettség, és
 b) a területi mérnöki kamara által vezetett tűzvédelmi szakmai területen való
névjegyzékbe vétel, vagy a területi építész kamara által vezetett tűzvédelmi szakmai
területen való névjegyzékbe vétel szükséges.
 (2) * Tűzvédelmi tervezői jogosultság megállapításánál a szakmai gyakorlati idő igazolása

 a) az (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott végzettség megszerzését követően
 aa) legalább ötéves tűzvédelmi szakterületen végzett, vagy
 ab) felsőoktatási intézményben legalább három éves tűzvédelmi szaktárgy-oktatói
gyakorlattal, vagy

 b) az illetékes építész vagy mérnök kamarák valamelyikében építész, építési,
tartószerkezeti, épületgépészeti, gépészeti, hő- és villamosenergetikai, gázipari,
elektrotechnikai szakmai névjegyzékben való szerepléssel bizonyítható.

375/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység
folytatásának szabályairól
 (1) Beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői
tevékenység végzéséhez
 a) * a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések
jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3.
mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki
szakképzettség;
 b) a szakterületnek megfelelő érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány,
 c) a területi mérnöki kamara által vezetett tűzvédelmi szakmai területen
való névjegyzékbe vétel szükséges.
 (2) Beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői jogosultság
megállapításánál a szakmai gyakorlati idő igazolása a végzettség
megszerzését követő legalább ötéves beépített tűzjelző vagy beépített
tűzoltó berendezés tervezési szakterületen végzett gyakorlattal történhet.

491/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének,
használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes
szabályairól




1. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelethez A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített
tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció
tartalma


A) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság



B) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálni kell

2. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez A beépített tűzjelző berendezés létesítéséhez
szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező elvi jellegű dokumentáció tartalma






A) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság

3. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített
tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező
dokumentáció tartalma


A) Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság



B) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság



C) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálja a hatóság

4. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített
tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező nyilatkozat
tartalma


A) Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság
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13. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZÉNEK TARTALMI ÉS
FORMAI KÖVETELMÉNYEI
 13.1. Építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk építésügyi tűzvédelmi munkarészének tartalmi és
formai követelményei
 13.2. Tűzjelző berendezések kivitelezési tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei
 13.3. Tűzoltó berendezések kivitelezési tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei
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18. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ TŰZVÉDELMI
KÜLÖNSZOLGÁLTATÁSOK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI



18.1. Építésügyi tűzvédelmi tervfázisok ajánlott tartalma


18.1.1. Tervezési program építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma – alapadatok meghatározása



18.1.2. Vázlatterv építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma



18.1.3. Építtetői jóváhagyási terv



18.1.4. Pályázati terv építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma



18.1.5. Tanulmányterv építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma



18.1.6. Építésügyi tűzvédelem munkarész alapszolgáltatáson felüli tartalma az építési engedélyezési eljárásban



18.1.7. Ajánlati terv építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma



18.1.8. Építészeti műszaki kivitelezési építésügyi tűzvédelem munkarész alapszolgáltatáson felüli tartalma



18.1.9. Megvalósulási terv építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma
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 18.2. Tűzjelző berendezések külön szolgáltatásként készített
tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei


18.2.1. Tűzjelző berendezés építtetői jóváhagyási terve




A terv hatálya, késztésének célja megegyezik a 18.1.3. pontban leírtakkal

18.2.2. Tűzjelző berendezés ajánlati terve

 18.3. Tűzoltó berendezések külön szolgáltatásként készített
tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei


18.3.1. Beépített tűzoltó berendezés építtetői jóváhagyási terve




A terv hatálya, késztésének célja megegyezik a 18.1.3. pontban leírtakkal

18.3.2. Tűzoltó berendezések ajánlati tervei
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 5. MELLÉKLET– Tűzvédelmi munkarészek
 5/A. ÉPÍTÉSÜGYI TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZEK TARTALMA
 1. Általános követelmények

 2. Építési és a fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint a jogszabály,
szabvány, előírása alóli eltérés, TvMI-től eltérő műszaki megoldás jóváhagyási,
engedélyezési eljárása esetén készülő építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma alapszolgáltatásként
 3. Építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentációk építésügyi tűzvédelmi munkarészei

 5/B BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK TERVEINEK TARTALMA
 1. Beépített tűzjelző berendezés létesítési engedélyezési tervének tartalma
alapszolgáltatásként
 2. Beépített tűzjelző berendezés kivitelezési tervének tartalma alapszolgáltatásként
 3. Beépített tűzjelző berendezés megvalósulási tervének tartalma - alapszolgáltatásban
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 5. MELLÉKLET– Tűzvédelmi munkarészek
 5/C BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK TERVEINEK TARTALMA
 1. Beépített tűzoltó berendezés építési engedélyezési tervdokumentációjának tartalma –
alapszolgáltatásként
 1.1. Sprinkler berendezések építési engedélyeztetési tervdokumentációja
 1.2. Beépített nagykonyhai oltóberendezések építési engedélyeztetési tervdokumentációja
 1.3. Egyéb berendezések stb. építési engedélyeztetési tervdokumentációja

 2. Beépített tűzoltó berendezés létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalma –
alapszolgáltatásként
 2.1. Sprinkler berendezések létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 2.2. Nyitott szórófejes vízzel oltó rendszerek létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 2.3. Vízköddel oltó berendezések létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 2.4. Beépített habbal oltó berendezések létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 2.5. Gázzal oltó berendezések létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 2.6. Aeroszolos oltóberendezések létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 2.7. Beépített nagykonyhai oltóberendezés létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 2.8. Egyéb beépített oltóberendezés létesítési engedélyezési tervdokumentációja
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 5. MELLÉKLET– Tűzvédelmi munkarészek
 5/C BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK TERVEINEK TARTALMA
 3. Beépített tűzoltó berendezés kivitelezési tervdokumentációjának tartalma –
alapszolgáltatásként
 3.1. Sprinkler berendezések kivitelezési tervdokumentációja
 3.2. Gázzal oltó berendezések kivitelezési tervdokumentációja
 3.3. Beépített nagykonyhai oltóberendezések kivitelezési tervdokumentációja

 3.4. Egyéb oltóberendezések kivitelezési tervdokumentációja

 4. Beépített tűzoltó berendezés megvalósulási tervdokumentációjának tartalma –
alapszolgáltatásként

Köszönöm a figyelmet!

