
Az elmúlt időszakban számos ügyféltől érkezett olyan információ, hogy a hazai tűzoltó 

készüléket árusító cégek azt a téves információt terjesztik, hogy csak a hazai gyártású 

készülékeket lehet 1 év után karban tartani, hitelesíttetni és árusítani. Egyéb tűzvédelmi 

termékek esetén is megtévesztik az ügyfeleket, hogy kizárólag magyar tanúsítvánnyal 

rendelkező termék engedélyezett. A karbantartás elvégzése nem függvénye a magyar papírnak, 

hiszen a technológiai utasításokat a gyártó biztosítja. Mielőtt hagyná magát becsapni, ismerje 

meg a jogszabályi előírásokat. 

A jogszabály egyértelmű 

Először mindenképpen szükséges megvizsgálnunk a 1996. évi XXXI. törvényt, mely a 13. § 

(2) bekezdésében kimondja, hogy tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni 

vagy beépíteni akkor lehet, ha az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, 

amennyiben azt a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról 

szóló jogszabály előírja. Erre a jogszabályra még vissza fogunk térni, de lássuk miket ír még a 

törvény. Megfelelősége a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben 

meghatározott módon, annak hiányában a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott 

képviselő vizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozatával is igazolható. 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 termékekre az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az 

áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés 

alkalmazásáról szóló törvény előírásait kell alkalmazni. Ezen termékek esetén a védelem 

egyenértékűségét tűzvédelmi hatóság vizsgálhatja. Ebből egyértelmű, hogy nem kötelező. de 

a hatóság vizsgálhatja, de a forgalmazónak ez nem kötelezettsége. 

A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokat a 22/2009. (VII. 

23.) ÖM rendeletben találjuk meg. Gyorsan emeljük ki, hogy még mindig nem arról beszélünk, 

hogy magyar TMT papírt kötelező beszereznünk. A megfelelőséget az alábbi termékek 

esetében vagyunk kötelesek igazolni: 

1. tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények), 

2. tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések), 

3. tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök), 

4. beépített tűzjelző berendezések és tartozékai, 

5. beépített tűzoltó berendezések és tartozékai, 

6. kézi, hordozható, szállítható tűzoltó készülékek, 

7. tűzálló kábelrendszer és tartozékai, 

8. tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vagy azokból álló technológiai 

rendszer, 

9. tűzcsap, fali tűzcsap és tartozékai, 

10. egyéb tűzoltó-technikai termék (különösen szerelvényszekrény, tűzoltó kapocs, műanyag 

kupakkapocs, szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, tűzoltó sugárcső, 

habsugárcső, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, füstriasztó 

eszközök, nem szabványos tűzoltó készülék). 

A termék, vagy technológiai rendszer tanúsítását az egyes műszaki termékek tűzvédelmi 

megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló jogszabályban 

foglaltak alapján kijelölt tanúsító szervezet végezheti a termékre, vagy technológiai 



rendszerre vonatkozó tűzvédelmi biztonságossági követelmények előírásai szerint. Azonban ha 

ilyennel nem rendelkezik egy termék, akkor az alapvető tűzvédelmi biztonságossági 

követelményeket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve állapítja meg. 

Ezek ismeretében kijelenthetjük, hogy a hazai TMT megszerzésére 2004. május 1.-től azon 

termékek kötelezettek, melyek más országban vagy független tanúsító szervezettel nem tudták 

igazolni a megfelelőséget. Ez alapvetően összhangban van az EU áruk szabad áramlását 

biztosító rendelkezéseivel. 

A kapcsolódó jogszabályok listája és elérhetőségei: 

1996. évi XXXI. törvény – http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26565 

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet – http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124171 
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