
BM Országos Katasztrófavédelrni Főigazgatóság
Hatósági F őigazgata -helyette si S zervezet

T íazme ge|őzés i F öo sztály

F^ áÉrces rerúc tu. ezOs tSX]*
35000/51 65_1/201 8.ált.

rendszer forgalomba

tú. alenedes

Tárgy: automata űzo|ó
hozatali engedélyezési ürye
Ű gy intéző: Szabados László
Tel. szárn: 0611 4694297
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HATÁROZAT

Az Sc Agchem Sr1. (Cetariu sfi Morii 230lA, Romania) kérelmére a Proteng s.r.o. által

gyártott proteng BUS_TIR 4900 mm IID automata ttizoltó rend§zerek (a továbbiakban:

termékek) forgalmazását

engedélye6,em
az a|áhbi feltételekkel :

l. a termékek nern alkalmazhatők epületekben, építményekben a hatóság vagy jogszabály

által előírt automatikus űzoltő berendezés/rendszer követelmény teljesítesere,

a termékek a gyártói előírásokban meghatarozott érvényességi körben; alkalmazasi
korlátok és feltétetek mellett, engedélyezett vagy tanúsított rendszer elemekkel együtt

alkalmazhatóak,

a termékek magyar nyelvű ismertetőjét, a hasznáIata, karbantartasa és felülvizsgálafra,
alkalmazási korlátozásra is kiterjedő akaknazástechnikai leírást a forgalombahozatal|al
egyidejűleg a vevök rendelkezésére kell bocsátani;

az engedély visszavonható, ha olyan műszaki, egészségügyi, kömyezetvédelrni adatok,

paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,

5. jelen engedély a más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem

mentesít, illetve más engedélyt nem pótol.

Az engedély a termékeke vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatalybalépéséig, illetve
legfeljebb 2023. május 3 1 -ig érvényes.

Hatlroz4tom nem, vasl ngllm§g&lglQ :,_égrehaj.@qa 9§et9ll eUá{iU bírság kiq,3abr!s4nq& _yq{, ,
helye, melynek lé§kiseEb összege esetenként 5.000,- Ft (azaz ötezer forint), legmagasabb

összege jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szewezet esetén 1.000.000,-

Ft(azaz egymillió forint). A bírság újabb kötelezettségszegés esetén ismételten kiszabható.

Az ügyfél a kérelem beadásakor lerótta a 3.000,- Ft alape§rárási illetékeL melyen kívül egyéb

eljárrási költséget terhere nem állapítok meg.

A határozat közlésétöl számított 30 napon belül, jogszabálysértesre hivatkozással annak

bírósági felülvizsgálata kérhető a Fővárosi Közigazgaási és Munkaügyi Bíróságnak címzett,

de a BM Országos Kataszíófavédelmi Főigazgatóságra 3 példányban benyújtotq 30.000

forint illetékbélyeggel ellátott keresettel.

üt 3oo dpj; fokep8Éí Az ilá €gyedi amGítoii l25ede46éd4432}t€Oböff@262e276;
5(6341775u!lM8l549577104; lEbryárye§egi nyifuánb,fuMi clm:
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LsWmát
Elehmk6 ocdeti eléíheú§é!€:

Az sleldrffikt§ iEhan foolalhkkd ogyeá bíblmú iÉt.
lozF6f,.4=; szóv69 l€nymat ÁduájbclbAllqtsExMGuKgldl+HMRn qiGFLTQaAYr; Az iif, kij{ffi,y
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A 10.000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás ala§án készpénz-éfiltalási megbízás
útjan vagy az állami adóhatóság által meghatrározott szitmlaszálmta átutalással, illetve
amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az
illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani.
A bíróság a pert tágyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
targyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasáása miatt
igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A BM Országos Katasztrófavedelmi Főigazgatóság előtt az Sc Agchem Sr1. (Cetariu sf Morii
230lA, Romania) kérelmére eljárás indult Proteng s.r.o. által' gyártofi Proteng BUS-TIR 4900
mm HD típusú automatá nnoltó rendszerek forgalomba hozatali engedélyezési ügyében.

A kérelmezett termékekre nincs túzvédelmi, biztonságossági követelmény, ezért a hiz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a túzoltóságról szőIő 1996. évi XXXL törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 13. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 13. § (7) bekezdése szerint
forgalmazáséútoz a túzvédelrni hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélye sztikséges:

13. § (2) Tűzoltótechnikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagl beépíteni akkor
Iehet, ha...
c) tűmédelmi, biztonsógossági követelmény hiányában, vag/ amennyiben a tűmédelmi
megfelelőségi tanúsínány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűnédelmi hatóság
vizs gálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.
(7) Az (2) bekezdés b) és c) alpontjában meghatározott vizsgálatra a tűnédelmi
megfelelőségi taruisítvány beszerzésére vonatkozó szabályolcról szóló jogszabály előírásai
az irányadók.

Az ngyfél a termék megfelelőségének igazolására aKatasúrőfavédetmi Kutatóintézet (1033
Budapest, Laktanya u, 33.) 3500ll668-2l20l8.ált szétm'& számú vizsgálati jegyzókönyvét
nyújtota be, A rendelkezésre álló iratok alapjé"r;' megállapítotiam, hogy a kérelmezett termék
Magyarországon biztonságosan használható, túzvédelrni célú felhaszrálásra alkalmas, ezért a
rendelkező részben foglalak szerint döntöttem.

Hatítrozatom az álta|énos kózigazgatési rendtartásról szóló 2016. évi CL. t<irvény (a
továbbiakban: Át<r.; 80. § (1) bekezdésén, valamint a tuz elleni védekezésről, műszaki
mentésről és ttízoltóságról szóló 1996. évi X)fiI. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontján
alapul.

Hatáskörömet a tllz:rédelrni bírságról és a túzvédelemmel foglalkozók kOtelező élet- és
balesetbiztosításaról szóló 259l2an. (XII. 7.) Korm. rendelet l. § (3) bekezdés,
illetékességemet a kataszfiófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egye§ törvények
módosíásáról szóló 201,1, évi CXXVru. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontja hatílrozzameg.

Az Ákr. l 16. § (4) bekezdés a) pon§a alapján nincs helye fellebbezésnek, ha az elsőfokú
döntést központi á|lamigazgatási szerv vezetőjehozta, ahatérozat a, Á.Jrc.82. § (1) bekezdése
alapjan a közléssel véglegessé válik.

Az Ákr. 1t4. § (1) bekezdése alapján az ngyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható
végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellenközigazgatási pert indíthat.

Akőzigazgatasi penendtartásról szőló2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 18. § (1)
bekezdése szerint a pert az ellen a kőzigazgaási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita
tángyátképezőközigazgatási tevékenységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljarásban
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4323{30b$7í@262e276| Lenymst Lq8tttjí4Y9ísscxaqPi4bw€7acw32Nh@g3l1ozFeilt=; szijvog lejrft Ac\ivzibclMHq§ExNOi3u{9MtHMRAóq?§FLToaAY.| Az ijn küdemény
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hozott cselekmény esetén a közigazgaási cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljárt
kőzigazgatisi szerv.

A keresetlevé| tattalmára és benyújtrásának módjára a Kp. 37-39. § rendelkezései az
iranyadóak. A Fövárosi Közigazgaási és'Munkaügyi Bíróság illetékességét a Kp. 13. § (l)
bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, aközigazgaási per illetékének mértékét az illetékekröl
szóló 1990. éü xcm. törvériy 45lA. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a74. § (1)-(1a)

bekezdés e hatát ozza meg.

Budapest, időbélyegző szerinti napon

lírces Ferenc tű. ezredes
tűzoltó§€i főtaniácsos

_fiiosaÉlyvezető* *
Kapja: 1.ScAgohemSr1.(7300Komló,§zéchenlu. 17.)
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Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út43. 1903 Bp. Pf.: 314
Telefon: +3ó(7') 469- 41/i4 Faxl +3ó(1) 469,4350

E-mail: @@§lfu*
lFü |l00l , $3{líü4}fiít{4)


