Az ügy megnevezése:
Építési termékek tűzvédelemmel kapcsolatos kölcsönös elismerése
Összefoglaló mondat:
Az EU másik tagállamában vagy Törökországban, továbbá az Európai Gazdasági Térség
államában előállított vagy forgalomba hozott termékek kölcsönös elismerése
Mit kell tennie:
Amennyiben Ön vagy vállalkozása Magyarországon kíván olyan építési terméket forgalmazni
vagy beépíteni, amelyet az EU másik tagállamában vagy Törökországban, továbbá az Európai
Gazdasági Térség államában állítottak elő vagy forgalmaznak, kérelmeznie kell az adott
termék kölcsönös elismerését.
Az eljárás nyelve: magyar.
Magyar vállalkozás, vagy természetes személy esetén a benyújtás módja: e-Papír rendszeren
keresztül, belépés Ügyfélkapu azonosítással. Fájlmellékletek csatolása max. 24 MB-ig
lehetséges, az ennél nagyobb terjedelmű állományokat postai úton kell benyújtani (DVD vagy
pendrive).
Hatóság elérhetősége: H-1903 Budapest, Pf.: 314., okf.mpfo@katved.gov.hu
Kötelezettségmulasztás:
A szükséges feljogosító dokumentum (teljesítmény nyilatkozat, forgalmazási engedély,
tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány, megfelelőségi nyilatkozat vagy kölcsönös elismerés)
nélküli beépítés, forgalmazás esetén a hatóság jogosult:
a) előírni a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás
elhelyezését,
b) széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyről
időben és megfelelő módon (pl. médián keresztül) a fogyasztók vagy a felhasználók
értesüljenek,
c) korlátozni vagy megtiltani a termék forgalomba hozatalát, reklámozását, és a tilalom
betartásához szükséges kísérő intézkedéseket bevezetni,
d) a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni, és előírni az erről
való tájékoztatást a b) pont szerint,
e) elrendelni a termék visszahívását, vagy indokolt esetben a gazdasági szereplőkkel
együttműködve megszervezni a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő
visszahívását,
és
környezetvédelmi
szempontok
figyelembevételével
történő
megsemmisítését, valamint ellenőrizni ezek végrehajtását,
f) a feltárt hibák, hiányosságok határidőre történő megszüntetésére kötelezni a gazdasági
szereplőt,
g) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazását,
értékesítését,
h) bírságot kiszabni.

Határidők:
Ügyintézési határidő 60 nap, de amennyiben minden szükséges mellékletet becsatolnak, akkor
8 nap.
Benyújtandó dokumentumok:






A terméket egyértelműen azonosító szöveges és/vagy rajzos műszaki dokumentáció.
Tervezési segédlet, beépítési-, használati-, felülvizsgálati utasítás (ha értelmezhető).
Nyomástartó berendezések esetén a megfelelőséget igazoló tanúsítvány.
Oltóanyag biztonsági adatlapja (ha értelmezhető; víz és szén-dioxid kivételével).
A gyártás, vagy forgalomba hozatal államában irányadó előírások (műszaki
szabályok).

Fizetési kötelezettség:
Az eljárás illetéke: 3.000,-Ft.
Befizetés módja: átutalás.
Közlemény: az adott eljárást egyértelműen azonosító szöveg (pl. …termék kölcsönös
elismerése)
Számlatulajdonos: Magyar Államkincstár (SWIFT kód: HUSTHUHB; IBAN kód: HU56)
Számla száma: 10032000-01012107-00000000
Eljáró szerv:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet
Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat
Tűzmegelőzési Főosztály
Felettes szerv / jogorvoslat:
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság döntésével szemben fellebbezésnek nincs
helye. Jogszabálysértésre hivatkozással a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető a Fővárosi
Törvényszéknek címzett, de a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra 3
példányban benyújtott, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresettel.
Egyéb információk:
Ügyleírás készült: 2020. november 4.

Vonatkozó jogszabályok:












a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008.
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról
és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i
305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását
biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló 2009.
évi VII. törvény
a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának
részletes szabályairól szóló 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm.
rendelet
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet
a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
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