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INFRA SToP BEH 86 túZoltó rendszer forgalomba

hozatali engedélyezési ügye

Ügyíttéző: Szabados László ni. alezredes
Tel. szám: 0611 469-4297

HATÁROZAT
A Dr. Cserich - Dr. Gyovai Üg},védi lroda (9400 Sopron, Vrárkerül etII2. U3.) kérelmére, M tnfíaStop 2000 Kft. (9343 Beled, Rákóczi u. 1i8.) átal gyártott INFRA STOP BEH 86 típusúfaipari
elszívó berendezések, sztírőházak és trárolók védelmétszolgálő automatikus oltórendszer
forgaImazását

M alábbí feltételekkel

1,

engedélyezem
:

a termékek a gyártői előírásokban meghatálrozott érvaryességi körben, alkalmazási korlátok és
feltételek mellett, engedélyezett vagy tanúsított rendszer elemekkel együtt alkalínazhatóak,

2. a

termék magyar nyelvű ismertetőjét, a hasznéúatra,karbantartiása és felülvizsgálatra,
alkúmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal

egyidejűleg a vevők rendelkezésére kell bocsátani;

3. az

engedély visszavonható, ha o1yan műszaki, egészségügyi,kömyezetvédelmi adatok,

paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapql szolgrllnak,

4. jelen

engedély a más jogszabályok által előírt engedéiyezésikötelezettség alól nem mentesít,
illetve mrás errgedéll,t nem pótol.

Az

engedély a termékekre vonatkozó jogszabáIy, honosított szabviny hatálybalepéséig, illetve
legfeljebb 2022. szeptember 30-ig érvényes.
HaIérozatom nem, vagy nan megfelelő végrehajtása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye,
melyrrek legkisebb összege esetenként 5.000,- FI (azaz ötezer forint), iegrrragasabb összege jogi
személy, vagy jogi személyiséggelnem rendelkező szeívQzet esetén 1.000.000,-Ft (azaz egymillió
forint). A bírság újabb kötelezettségszegés esetár ismételten kiszabható.

Az ügy{él a

kerelern beadi{sakor lerótta a 3.000,- Ft alapeljárási iiletéket, melyen kívül egyéb
eljárási költséget terhere nem álapítok meg.

A

halélrozat közlésótől számított 30 napon belü1, jogszabálysértésre hivatkozással arrrrak bírósági
feliilvizsgálata kérhető a Fővárosi Közígazgatásí és Munkaügyi Bíróságrrak címzett, de a BM
példrányban benyújtott, 30.000 forint
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra
illetékbélyeggel ellátott kefesettel.
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A

10.000 forintot meghaladó eljrárási illeték kiszabrás alapján készpénz-átutalási megbizás útján
vagy az állami adóhatóság által meghatíxozott szítnlasziímraáfutalással, illetve amennyiben erre
lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy
másolatával az illetékes állami adóhatósághoz ke1l benyujtani. A bíróság a pert tárgyaláson kívü1
btrálla el, a felek bármelyikenek kérelm ére azonbarl táxgyalást tart. Tfugya|én tartását a
keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

2

INDoKoLÁ§
A BM

i-én a Dr. Cserich - Dr.
Gyovai Ugyvédi Iroda kérelmére eljárás indult az lnfra-Stop 2000 Kft. által gyéxtott INFRA STOP
BEH 86 hízoltó rendszer forgalomba hozatali errgedélyezési ügyében.
O_rszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előí12017 . augusztus
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A kérelmezett termékekre nincs nizvédelmi, biztonságossági követelmény, ezért a tLz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tiízoltóságíól szóló 1996. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Ttv,) 13, § (2) bekezdés c) pontja, valamint 13. § (7) bekezdése szerint
forgalmazásiltoz a ttLvédelmi hatőságvizsgáIatol alapuló hatósági engedélye sziikséges:
3. § (2) Tűzoltótechnikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni
ha,..
1

vagl beépíteniakkor

lehet,

tűmédelmi, biztonságossági kóvetelmény hiányában, vagl amennyiben a tűméclelmi
megfelelőségi tanúsínány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűnédelmi hatóság vizsgálaton
alapuló ható s ági engedélyével rende lkezik.
(7) Az (2) bekezdés b) és c) alpontjában meghatározott vizsgálatra a tűmédelmi megfelelőségi
tanúsínány beszerzésére vonatkozó szabólyolcról szóló jogszabály előírásai az irányadók

c)

Az ügyfél a termék megfelelőségének igazolására az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Tűzvédelmi
VizsgáJó Laboratórium (1146 Budapest, Thököly út 74,) 65912312000. számű vizsgálaíi
j

egyzőkönyvét nyújtotta be.

A rendelkezésre álló iratok alapjrán megállapítottam, hogy a kérelmezett termék Magyarországon
biztonságosan hasznalható, tLízvédelmi célúfelhasmrá]rásra alkalmas, ezért a rcndelkező részben
foglaltak szerint döntöttem.
Akőzigazgaási hatósági eljrárás és szolgáltatás általános szabáJyairól szóló 2004. évi CXL. törveny
(továbbiakban: Ket.) szabályai alapján folytattam le az eljérást.

A Ket.

100. § (1) bekezdés e) pontja alapjrin, ha az első folai döntést közp ottt| államigazgatási szerv
vezetőjehozt4 ellene nincs helye fellebbezésnek, A Ket. 100. § (2) bekezdés a) pontja és 109. § (1)
bekezdés a) pontja a'lapjin a hatétrozat bírósági felülüzsgálata kérhető. A keresetet a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 327. § (2) bekezdése alaplín az
ellen a közigazgatási hatóság ellen ke1l megindítani, amely a megtámadott döntést hozta. A
keresetlevél tartalmrára és benyújtásának módjrára a Pp. 330. §-ban meghatarozott rendelkezések az

irányadók.

A

Fővarosi Kőzlgazgatási és Muntaügyi Bíróság kizárólagos illetékessógét a Pp, 326, § (7)
bekezdése, a bírósági felülvizsgálat illetékénekmértékót az illetékekről szóló 1990. éü XCI[.
törvény 43. § (3) bekezdése h atáíozza meg.
Hatáskörömet a ttizvédelmi hatósági feladatokat ellátő szervezetekről, a ttizvédeimi bírságról és a
tLízvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és ba.lesetbiztosításáról szőlő 2591201l. (XII. 7,) Korm,
rendelet 1, § (3) bekezdés a) pontja, illetékességanet a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szőlő 201I. évi CXXVIII. töwény 22. § (1) bekezdés a)
pontja alapozza meg.

Budapest, 20t7. szeptember
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Erces Fbrenc tű. ezredes'
tűzoltósági főtanácsos
főosztáLvwezető
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l. Dl,Cserich

Dr, Cyovai Üg}\édi lloda 19.10{) Soprcn.
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