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Azok a szivattyúk, amelyeket beépített tűzoltó berendezésekben – különösen sprinkler
berendezésekben – terveznek felhasználni, a megfelelőség igazolás szempontjából az „építési
termékek”, illetve a „gépek” („tűzoltó-technikai termékek”) fogalmainak határán mozognak.
Annak meghatározása, hogy egy termék az „építési termék” fogalmába tartozik-e azért fontos,
mert az alapján dönthető el, hogy az építési termékek teljesítmény állandóság igazolására
vonatkozó előírásokat (az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek
során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet)
alkalmazni kell-e, vagy sem. A beépített tűzoltó berendezéseknél alkalmazni tervezett szivattyúkra
jelenleg olyan honosított harmonizált szabvány, magyar jogszabály nincs, ami a szivattyúkat
egyértelműen az építési termékek közé sorolja. Az Európai Szabványügyi Testület (CEN)
honlapján, a 2014. október 31-ei állapot szerint, semmilyen, a beépített tűzoltó berendezéseknél
alkalmazható szivattyúkra vonatkozó szabványtervezet előkészítése nincs folyamatban, illetve a
beépített tűzoltó berendezéseknél alkalmazott szivattyúkra vonatkozó szabványt nem adtak ki.
Más szivattyúkat – az MSZ EN 12050 (Épületek és telkek szennyvízátemelői. Építési és vizsgálati
alapelvek.) szabványok alá tartozó szivattyúk kivételével – , a rájuk vonatkozó harmonizált
szabványok a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) szóló 2006. május 17i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá sorolják, vagy nem tartoznak
irányelv hatálya alá.
A szivattyúk alapvetően nem részei az építménynek, azok eltávolíthatóak javítás vagy
felülvizsgálat céljából, az építményben történő bármilyen módosítás, az építmény alapvető
tulajdonságaiban bekövetkező változás nélkül.
Mindezek alapján, a beépített tűzoltó berendezéseknél alkalmazott szivattyúk nem tartoznak az
építési termék fogalom hatálya alá, ezért a tűzoltó-technikai 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.
Nem tartoznak a beépített tűzoltó berendezéseknél alkalmazott szivattyúk közé, továbbá nem
minősülnek a Ttv. 4. § h) pont szerinti tűzoltó-technikai terméknek, azok a szivattyúk, amelyeket
tűzcsapok tüzivíz ellátására, tüzivíz nyomásfokozásra vagy tüzivíz nyomásfokozó
szivattyútelepekben használnak, azokra tűzvédelmi, biztonságossági követelmény nincs, ezért
forgalmazásukhoz a Ttv. 13. § (2) bekezdése szerinti irat (tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány,
megfelelőségi nyilatkozat vagy forgalmazási engedély) nem szükséges. Ezek a szivattyúk a
termékekre vonatkozó általános forgalmazási feltételek betartása mellett tüzivíz ellátás, tüzivíz
nyomásfokozás céljára – beépített tűzoltó berendezésekben való alkalmazás kivételével –
forgalmazhatóak.

