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Azon beépített tűzoltó berendezések és részegységeik esetén, amelyekre nincs olyan jogszabály,
európai szabvány, amely a termékeket egyértelműen az építési termékek forgalmazására
vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet –
vagy előzménye –, illetve az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének,
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet „építési termék” fogalma hatálya alá sorolja, a beépített tűzoltó berendezés, valamint
részegységei a „tűzoltó-technikai termék” fogalmába tartoznak. Ennek megfelelően, a tűzoltótechnikai termékekre vonatkozó előírás szerint kell megfelelőségüket igazolni a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Ttv.) 13. § (2) bekezdés szerint:
(2) Tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha
a) az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, amennyiben azt a tűzvédelmi
megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírja,
b) annak megfelelőségét a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben
meghatározott módon, annak hiányában a gyártó, forgalmazó, importőr vagy
meghatalmazott képviselő vizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozatával igazolják, vagy
c) tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi
megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság
vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.
A forgalmazási engedély kiadásához szükséges eljárás és a benyújtandó iratok az alábbi linken
érhetőek el:
https://www.katasztrofavedelem.hu/35943/forgalmazas-engedelyezese
Továbbá figyelembe lehet venni a Ttv. 13. § (5)-(6) bekezdését:
(5) Az Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az ott irányadó előírásoknak
megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes - az előbbiektől eltérő - államban az ott irányadó
előírásoknak megfelelően előállított, (1)-(3) bekezdés szerinti termékekre az Európai
Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító
rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvény előírásait
kell alkalmazni.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt termékek esetén a védelem egyenértékűségét tűzvédelmi
hatóság vizsgálhatja.
Az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése
szerinti, a rögzített tűzoltórendszerekre vonatkozó igazolási eljárásáról szóló 1996. június 24-i
96/577/EK bizottsági határozat 1. melléklete a következő beépített tűzoltó berendezéseket és
részegységeit sorolja fel:
- Tűzelfojtó- és oltórendszer-készletek: elsősegélynyújtótömlő-rendszerek, száraz és nedves
tűzoltó
hidráns
rendszerek,
spinklerés
vízpermetrendszer-készletek,
haboltórendszerkészletek, szárazporraloltórendszer-készletek, gázosoltórendszer (ideértve a
CO2- oltórendszereket) -készletek. (Fire suppression and extinguishing systems-kits: first
aid hose systems, dry and wet fire-fighting hydrant systems, sprinkler and water spray

systemskits, foam extinguishing systems-kits, dry powder extinguishing systemskits, gaseous
extinguishing systems (including CO2 extinguishing systems)-kits.)
- Tűzelfojtó- és oltórendszer-elemek: tűzoltócsapok, vízáramlás-érzékelők/-kapcsolók,
nyomásérzékelők/-kapcsolók,
lépcsőházi
tűzcsapok,
tömlőcsatlakozó-csapok,
tűzoltószivattyúk
és
szivattyúkészletek,
fúvókák/sprinklerek/kiömlőcsatlakozók,
nagynyomású tartályok szelepszerelvényei és azok működtető elemei, választószelepek és
azok működtető elemei, nem elektromos kikapcsolókészülékek, flexibilis csatlakozók,
nyomásmérők és nyomáskapcsolók, mechanikus mérlegberendezések, valamint
elzárószelepek és visszacsapó-szelepek. (Fire suppression and extinguishing system
components: fire hydrants, water flow detectors/switches, pressure detectors/switches,
landing valves, inlet breeching, fire-fighting pumps and pump sets,
nozzles/sprinklers/outlets, high pressure container valve assemblies and their actuators,
selector valves and their actuators, non-electrical disable devices, flexible connectors,
pressure gauges and pressure switches, mechanical weighing devices and check valves and
non-return valves.
A felsorolt termékek között szerepelnek a vízzel, habbal, gázzal és porral oltó beépített tűzoltó
berendezések és részegységeik. Azok a beépített tűzoltó berendezések, amelyek nem a felsorolt
oltóanyagok egyikével működnek, továbbá jogszabály vagy szabvány nevesítve nem sorolja
az építési termékek közé, tűzoltó-technikai terméknek minősülnek. Ilyen beépített tűzoltó
berendezések például a különböző oldatokkal, aeroszolokkal működő berendezések.
Nem tartoznak továbbá az építési termékek közé a beépített tűzoltó berendezések azon
részegységei, amelyek egyértelműen más európai uniós irányelv hatálya alá tartoznak, és
honosított harmonizált szabvány vagy magyar jogszabály nem sorolja azokat egyértelműen az
építési termékek közé. Ilyenek például a beépített tűzoltó berendezéseknél alkalmazott szivattyúk.

