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Tűzvédelmi igazgatás 2021/22. 2. FÉLÉV 
 

ALAPADATOK 

TANTÁRGY NEVE Tűzvédelmi igazgatás Fire administration and law 

TANTÁRGY KÓDJA(I) SGYMTUB2479XA 

SZERVEZETI EGYSÉG Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnöki Intézet 

SZAK, TAGOZAT építőmérnöki BSc levelező 

TANTÁRGYFELELŐS 
OKTATÓ 

(Tárgyat irányító oktató) 

Dr. Erdős 
Antal 

email címe: 
tonierdos@gmail.com 

fogadóórája a szorgalmi időszakban:  

OKTATÓK, ELŐADÓK Dr. Erdős 
Antal 

email címe: 
tonierdos@gmail.com 

fogadóórája a szorgalmi időszakban:  

ELŐKÖVETELMÉNY Létesítés – és használat tűzvédelme I. SGYMTUB2367XA 

ELŐADÁSOK SZÁMA 
(KÉTHETENTE) 1 óra 

TANTERMI GYAKORLAT/ 
LABORGYAKORLAT 

(KÉTHETENTE) 
0 óra 

TEREP- ÉS TANÜZEMI 
GYAKORLAT (HETENTE) 

0 óra 

SZÁMONKÉRÉS MÓDJA Évközi jegy 

MEGSZEREZHETŐ 
KREDITPONTOK 2 kredit 

A TANTÁRGY 
FEALADATA 

A tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek bemutatása. 
Az építmények, építményrészek létesítése, használata során megtartandó tűzvédelmi 
követelmények, hatósági előírások érvényesülését szolgáló eljárási jogszabályok 
megismertetése, alkalmazása. 
A tűzvédelmi tervezői, tűzvédelmi szakértői tevékenységre vonatkozó jogszabályok 
megismertetése és alkalmazása. 

A TANTÁRGY RÖVID 
LEÍRÁSA 

A tűzvédelmi tőrvény és a végrehajtási rendeletek, valamint a kapcsolódó jogforrások 
szabályozási tárgyköre. A tűzvédelem irányítása, felügyelete . A települési önkormányzatok 
tűzvédelmi feladatai. A hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok , valamint az önkéntes 
tűzoltó egyesületek feladatai , a működtetés szabályai . A tűzvédelmi hatósági, 
szakhatósági jogkör alanyai, az eljárási cselekmények szabályai. A tűzvédelmi tervezők és 
szakértők. A tűzvédelmi teljesítmény, megfelelőség. Az építési engedélyezési eljárás: a 
tűzvédelmi dokumentáció követelményei. A magánszemélyek tűzvédelmi feladatai. A 
gazdálkodó szervezetek, az üzemeltető feladatai: a tűzvédelmi szabályzat követelményei, a 
munkavállalók oktatása , képzése , a létesítményi tűzoltóság működtetése . A tűzvédelmi 
szankciók.  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény intézményeinek 
áttekintése, az első fokú hatósági eljárás lefolytatásának szabályai, (hatóság, az ügyfél, 
tanú, szakértő, határidő,stb.) a jogorvoslati fórum elemei. 

AJÁNLOTT 
SZAKIRODALOM 

Tűzvédelmi Igazgatás jegyzet 2015. 
A jegyzet kiegészítését szolgáló jogszabály gyűjtemény 2022.január  

SZÜKSÉGES TECHNIKAI 
ESZKÖZÖK 

- 
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A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE 

HÉT ELŐADÁS  

Az előadások személyes jelenléttel kerülnek megtartásra. 
Időpont: 16:15-17:00    Terem: 315/b 

1. 
2022. 
02.11. 

A tűzvédelmi igazgatás helye, szerepe a közigazgatásban. A tűz elleni védekezés fogalma, jogi szabályozása. 
A tűzvédelmi és a műszaki mentési tevékenység, valamint a tűzoltóság irányítása. A települési önkormányzat 
tűzvédelmi  feladatai. A tűzoltóságokra vonatkozó szabályok. A féléves feladat kiadása. 

2. 
2022. 
02.25. 

A 2016. CL tv. az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) hatályos rendelkezései: a törvény hatálya, hatóság, 
az ügyfél, hatáskör, illetékesség, a kérelemre indult eljárás szabályai pl.: az ügyintézési határidő, sommás 
eljárás és teljes eljárás, hiánypótlás, az ügyintézési határidő, a szakhatóság közreműködése, a tényállás 
tisztázása, a hivatalbóli eljárás. A hatóság döntései; a jogorvoslat; A katasztrófavédelmi kirendeltség, a 
Megyei-Fővárosi kat.véd-i igazgatóság és az OKF által gyakorolt - a tűzvédelmi tervezéssel összefüggő - 
tűzvédelmi hatósági jogkörelemek. 

3 . 
2022. 
03.04. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban 
foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről: a tűzvédelmi tervezők, 
szakértők szabályozása. A tűzvédelmi szakhatósági eljárások a közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján. 
A teljesítmény, a megfelelőség és a piacfelügyelet a tűzvédelemben, 

4. 
2022. 
03.18. 

Az építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, a tűzvédelmi szakhatóság szakmai szempontjai az 
tervezéstől a kivitelezés befejezéséig. 

5. 
2022. 
04.01. 

A működési és a telepengedélyezési eljárás, a zenés szórakozóhely engedélyezése. A magánszemélyek, 
gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi feladatai a tűzvédelmi törvény alapján. A tűzvédelmi szabályzat és a 
tűzriadó terv alaki, tartalmi követelményei.  A tűzvédelmi szervezet, tűzvédelmi szolgáltatás igénybevétele. 
A tűzvédelmi oktatásra, a tűzvédelmi szakvizsgára vonatkozó követelmények. 

6. 
2022. 
04.22. 

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés. A tűzvizsgálat célja, esetei. A tűzvizsgálati helyszíni szemle, a bizonyítás. 
Az összefoglaló jelentés, a tűzvizsgálati jelentés, a hatósági bizonyítvány kiadásának szabályai. 

7  
2022. 
05.06. 

A tűzvédelmi szankciók, a tűzvédelmi bírság. 
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A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 

ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS 

KÖVETELMÉNY LEÍRÁS 
ÉRTÉK 

(pont, %, 
jegy) 

A FOGLALKOZÁSOKON 
VALÓ RÉSZVÉTEL 
KÖVETELMÉNYEI 

A gyakorlatokról legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni. (lásd még ETVSZ 
29§) 

- 

AZ IGAZOLÁS MÓDJA A 
FOGLALKOZÁSOKON ÉS 
A VIZSGÁN VALÓ 
TÁVOLLÉT ESETÉN 

A távollétet orvosi igazolás mellett tekintjük igazoltnak. - 

FÉLÉVES FELADAT 
 
1. írásbeli feladat: 
 eltérési engedély 
kérelem elkészítése 

  Egy eltérési engedély iránti kérelem elkészítése az OTSZ létesítési előírásai 
alól a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 
489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.§ (1-2),(4) alapján. A kérelmet 
alátámasztó műszaki dokumentációt nem kell mellékelni!   
Megjegyzés: a megadott határnap után csak úgy adható le a feladat, ha a 
határidőt mulasztó mellékeli az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.évi CL. tv. 53.-54.§ alapján elkészített „Igazolási kérelmet” is 

10 pont 

2. írásbeli feladat: a 
nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 
jelentőségű 
beruházások 
megvalósításának 
gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 
alapján 

Ki kell választani egy beruházást – a Kormány rendelet pontos hivatkozásával 
– amelynek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárás 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása és az eljáró hatóságok kijelölése 
megtörtént.  Tűzvédelmi tervezőként jegyzőkönyvet kell készíteni az OKF 
központi, vagy területi szervénél lefolytatott egyeztetésről a kiválasztott 
kiemelt beruházással összefüggésben. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni az 
OTSZ III-XIII. fejezeteiből legalább két vonatkozó rendelkezését, amelyről az 
előírt tűzvédelmi hatósági egyeztetés történt, továbbá a tervező és a 
tűzvédelmi hatóság szakmai álláspontját, az egyeztetés végeredményét. 
Megjegyzés: a megadott határnap után csak úgy adható le a feladat, ha a 
határidőt mulasztó mellékeli az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.évi CL. tv. 53.-54.§ alapján elkészített „Igazolási kérelmet” is. 

20 pont 

FÉLÉVVÉGI 
ZÁRTHELYI 
DOLGOZAT 

A szorgalmi időszak végén, előre megadott időpontban, 30 pont összértékű 
zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók, amelyen a megjelenés kötelező.  
 

30 pont 

ZÁRTHELYI PÓTLÁSA A dolgozat javítására egy alkalommal adunk lehetőséget, a pótlási 
időszakban.  

ÉRTÉK ÖSSZESEN 60 pont 

 

FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI 

AZ ALÁÍRÁS 
MEGSZERZÉSÉNEK 
FELTÉTELEI 

Az írásbeli feladatok megfelelő elkészítése és határidőben történő leadása. Az írásbeli 
feladat ( max: 30 pont) megfelelő 24-30 pont között. 
 
A zárthelyi dolgozat eredményes megírása, ahol az osztályzatok a következők: 

o 16 ponttól elégséges, 
o 20 ponttól közepes, 
o 24 ponttól jó 
o 28 ponttól jeles. 

Az előadásokon való részvétel a fenti követelmények szerint. 

Amennyiben a fentiek bármelyike nem teljesül, a félév megtagadásra kerül. 

ALÁÍRÁSPÓTLÓ VIZSGA 
A vizsgaidőszak első 10 napjának valamelyikén, a Neptunban kiírásra kerülő 
vizsgaidőpontban. 

ÉVKÖZI JEGY 
KIALAKÍTÁSA 

0-52% 53-66% 67-79% 80-92% 93-100% 

1 - ELÉGTELEN 2 - ELÉGSÉGES 3 - KÖZEPES 4 - JÓ 5 - JELES 


