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22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet 

a tőzvédelmi megfelelıségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról 

A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a 
(2) bekezdésének 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és 
hatáskörérıl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben 
a következıket rendelem el: 

1. § E rendelet hatálya kiterjed: 
a) a tőzoltó technikai terméket, illetve 
b) a tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) gyártó, 

forgalmazó magánszemélyekre, jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezeteire. 

2. § A termék tanúsítását külön jogszabályban foglaltak szerint kijelölt tanúsító szervezet végezheti, 
jogszabály, honosított harmonizált szabvány vagy mőszaki követelmény elıírásai szerint. Ezek hiányában a 
tőzvédelmi biztonságossági mőszaki követelményeket az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság (a 
továbbiakban: OKF) állapítja meg. 

3. § (1) A tanúsítvány kiadásához szükséges vizsgálat elvégeztetésérıl, valamint a tanúsítvány 
beszerzésérıl a gyártó vagy forgalmazó köteles gondoskodni. 

(2) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegő elıírásoknak nem kell megfelelnie az olyan 
terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elı, illetve 
hoztak forgalomba, vagy az európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes valamely EFTA-
államban állítottak elı, az ott irányadó elıírásoknak megfelelıen, feltéve, hogy az irányadó elıírások az 
emberi egészség és élet védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékő védelmet 
nyújtanak. Az emberi egészség és élet védelmének érdekében az egyenértékőség vizsgálatára az OKF 
jogosult. 

4. § (1) A hazai vizsgálat és tanúsítás elvégzésére vonatkozó megrendelésnek tartalmaznia kell 
a) a termék, technológia megnevezését; 
b) a termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét; 
c) a gyártó nevét, címét, cégkivonatát; 
d) a tanúsítványt megrendelı nevét, címét, cégkivonatát; 
e) a megrendelı képviseletére felhatalmazott személy(ek) nevét. 
(2) A tanúsító szervezet részére az eljáráshoz szükséges mintát, mőszaki dokumentációt, illetıleg a 

helyszíni vizsgálat lehetıségét biztosítani kell. 
(3) A tanúsító szervezet szükség esetén kiegészítı mőszaki dokumentációt és az elbíráláshoz szükséges 

vizsgálati jegyzıkönyvet is kérhet. 
(4) A tanúsító szervezet a rendelkezésére bocsátott dokumentációt köteles üzleti titokként kezelni. 
5. § (1) A termék tőzvédelmi megfelelıségérıl a tanúsító szervezet tanúsítványt ad ki. 
(2) A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) a tanúsító szervezet nevét, címét, jelét, engedély számát; 
b) a tanúsítvány azonosító jelét; 
c) a tanúsító szervezet kijelölésére való utalást; 
d) a tanúsítást megrendelı nevét, címét; 
e) a tanúsított termék technológia megnevezését; 
f) a tanúsított termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét; 
g) a gyártó nevét, címét; 
h) a vizsgálat során figyelembe vett jogszabály, szabvány, mőszaki követelmények elıírásait; 
i) a vizsgálatot végzı laboratórium(ok) nevét, címét; 
j) a technológia leírását, mőszaki adatait; 
k) az ellenırzések gyakoriságát; 
l) a mőszaki dokumentáció azonosító jelét; 
m) a termék biztonságos alkalmazásának feltételeit; 
n) a tanúsítvány kiadásának napját, érvényességének határidejét; 
o) a tanúsító szervezet aláírásra jogosult képviselıjének nevét, beosztását. 



6. § (1) A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a termék megfelel jogszabály, honosított harmonizált 
szabvány vagy mőszaki követelmény elıírásainak. 

(2) A tanúsítvány a kiállítása napjától számított öt évig érvényes. 
(3) A tanúsítvány érvényét veszti, ha a termék a vizsgálati dokumentációtól vagy a vizsgálati 

mintadarabtól eltér. 
(4) A tanúsítvány visszavonható, ha a mőszaki fejlıdés során olyan új adatok, tények válnak ismertté, 

amelyek konstrukciós változtatást, illetve a gyártás, forgalmazás, alkalmazás megszüntetését indokolttá 
teszik. 

(5) A tanúsító szervezet köteles közölni a megrendelıvel a tanúsítvány kiadása megtagadásának és 
visszavonásának indokát. 

(6) Ha a tanúsító szervezet a tanúsítvány érvénytelenséget megállapítja, errıl köteles tájékoztatni az OKF-
et. 

7. § A tanúsító szervezet köteles a tanúsítvány egy példányát az érvényességi ideje lejártát követı 10 évig 
megırizni a hozzá tartozó dokumentációval együtt. 

8. § A tanúsító szervezet a tanúsítást - az annak során felmerülı költségek figyelembevételével - díjazás 
ellenében végzi. 

9. § A rendelet tervezetének a mőszaki szabványok és szabályok terén történı információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról szóló 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 8-10. cikkében elıírt egyeztetése megtörtént. 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba. 
(2) 

 
 


