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HATAROZAT

ATúzor Tervez és F vállalkoz Kft. (1 131 Budapest, Szent Lászl utca l09la.) kérelmére, a
Danfoss Semco A/S (DK 5260 odense S, Svendborgvej 253 Dania) áItal gyártott SEM-SAFE
vízktjddel olt rendszer forgalmazását és a|kalmazását

ENGnoÉLYE zr.ln
az alábbi kikotésekkel :

. aZ engedéIy a Trizvédelmi Vizsgál Laborat rium I06-2l2011lTVL szétm vizsgál,ati
j egyz ktinyvében megnevezett részegységekre és alkot elemekre vonatkozik,

o csak olyan kockázatokra és feltételekkel alkalmazhat beépített túzolt berendezésként,
amelyre val alkalmasságát az MSZE CEN/TS 14972 nemzeti szabvány tervezetben
meghatározott feltételeknek megfél en végrehajtott tuztesrt vizsgálatok eredményei
igazoljék,

o a termékek magyar nyelvii ismertet jét, ahasználatra, karbantartása és feltilvizsgálatra,
alkalmazási korlátozásra is kiterjed alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal
egyidejríleg a vev k rendelkezésére kell bocsátani, és a forgalmazás megkezdése el tt a
forga|maz Internet honlapjan k zzé kell tenni,

. az engedély visszavonhat , ha olyan mtíszaki, egészségtigyi, k rnyezetvédelmi adatok,
paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,

o jelen engedély a más jogszabályok által el írt engedélyezési k telezettség al l nem
mentesít, illetve más engedélyt nem p tol,

o Az engedély a termékekre vonatkoz jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig,
illetve legfeljebb 2016' május 31-ig érvényes.

o Az engedély folyamatosságához a meghosszabbitását az érvényességi id lejárta el tt
legalább két h nappal kell kezdeményezni.

Határozatom ellen annak kézbesítésétol szánitott 15 napon beltil a Beltigyminiszternek
címzett, 5000 Ft értékri illetékbélyeggel ellátott - az országos Katasztr favédelmi
Foigazgat ság Trízvédelmi F osztályra benyirjtand - fellebbezéssel lehet élni.

Határozatom nem, vagy nem megfelel végrehajtása esetén 1.000.000-Ft-ig, azaz egymIlli
forintig terjed , ismételhet bírság r hat ki.



INDoKoLÁS

A Túzőr Tervező és Fővállalkozó Kft. kérelemmel fordult az országos Katasztrófavédelmi
Fóigazgatősághoz, a rendelkező részben megnevezett vízkőddel oltó rendszer
forgalmazásának és alkalmazásának engedélyezése céljából. A vízkőddel oltó rendszer és
alkotóelemeire, részegységekre nemzeti szabvány vagy más tuzvédelmi biztonságossági
követelmény nincs. A kérelmező a Tuzvédelmi Vizsgáló Laboratórium I06-2l2011iTVL
számu vizsgáIatí jegyzőkönyvének benyújtásával igazolta rendszer részegységek,
alkotóelemek alkalmasságát, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Atuz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szőlő 1996. évi XXXI. tv.
13. $ (2) bekezdése szerint a benffitott dokumentumok alapján a termékek kielégítik a
biztonságossági elvárásokat, tűzvédelmi célú felhasznáIásra alkalmasak, ezért a rendelkező
ré szben fo glaltak szerint határ oztam'

Az eljárást aközigazgatási hatóságí eljárás és szolgáltatás álta|ános szabályairól szóló 2004.
évi CXL' törvény (továbbiakban: KET) szabáIyai alapján folytattam le.

A jogorvoslati lehetőséget a KET 98' $ (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás
lefolyatására jogosult szervet a tuzvédeImi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a
tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabáIyatról szóló 26112009. (XL 26.) Korm.
rendelet (továbbiakban Kr.) 2.s Q) bekezdése a) pontja határozzameg.

A kérelmező ügyfél az e|járás során lerótt 2.200 forint eljárási illetéket' A fellebbezés illetékének
mértéke azilletél<ről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. s (2) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Kr. 1.$ (2) bekezdés a) pontja alapozza meg, mely
kimondja' hogy az országos Katasztrófavédelmi Főigazgatőság, mint elsőfokú ttizvédelmi
hatóság engedélyezí azon tílzoltő-technikai termékek forgalmazását, amelyek tűzvédelmi
biztonsági követelményeire nincs irányadő jogszabály, honosított harmonizált szabvány.

Budapest, 20II.június,,L':.

Dr. Bakondi Gytirgy tií. altábornagy
f igazgat
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