
BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET

MEGELŐZÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI SZOLGÁLAT

Tárgy: flexibilis tüzivíz tározók forgalomba hozatali
engedélyezési ügye
Ügyintéző: Szabados László tű. alezredes
Tel. szám: 06/1 469-4297

HATÁROZAT

Az ALTERNCONSULT Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kertész köz 1. B. ép.) kérelmére a
Reynaud Cauvin Yvose (RCY) (Rue Nicéphore Niepce, 71500 Louhans, Franciaország) által
gyártott RCY 1300 típusú flexibilis tüzivíz tározók:

Nagyság (m3) Hosszúság (m) Szélesség (m) Magasság (m)
Nem felszerelt

tartály súlya (kg)
30 7,55 4,44 1,3 89
40 6,54 5,92 1,5 103
50 8,06 5,92 1,5 127
60 9,92 5,92 1,5 157
70 11,35 5,92 1,5 179
80 12,79 5,92 1,5 202
90 14,22 5,92 1,5 224
100 9,67 8,88 1,6 229
120 11,7 8,88 1,6 277
140 11,29 10,36 1,6 312
150 12 10,36 1,6 331
180 12,4 11,84 1,6 391
200 13,6 11,84 1,6 429
240 14,19 13,32 1,6 504
250 14,71 13,32 1,6 522
300 17,32 13,32 1,6 615
350 17,94 14,8 1,6 708
360 16,73 16,28 1,6 726
400 18,43 16,28 1,6 800
450 20,55 16,28 1,6 892
500 20,78 17,76 1,6 984
600 21,13 20,72 1,6 1167
650 22,78 20,72 1,6 1258
700 24,3 20,72 1,6 1342
750 25,9 20,72 1,6 1430
800 27,6 20,72 1,6 1524
850 25,5 23,68 1,6 1609
900 26,9 23,68 1,6 1698



Nagyság (m3) Hosszúság (m) Szélesség (m) Magasság (m)
Nem felszerelt

tartály súlya (kg)
1000 29,7 23,68 1,6 1874
1100 32,9 23,68 1,6 2076
1200 39,6 21,40 1,6 2265

forgalmazását

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:
1. a 30 m3-1200 m3 térfogatok közötti  kiszerelésben gyártott,  S-csonkos kialakítású,  RCY

1300 típusú flexibilis tűzivíz tározók (a továbbiakban: termék) forgalmazásakor a vevők
rendelkezésére  kell  bocsátani  a  Belügyminisztérium  Országos  Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság  (a  továbbiakban:  BM OKF) jelen,  54-7/2014/TÜZV számú forgalomba
hozatali  engedélyét,  továbbá  a  termék  telepítésére,  használatára,  felülvizsgálatára,
karbantartására, javítására is kiterjedő, a BM OKF által jóváhagyott alkalmazástechnikai
leírást;

2. a  termék  telepítését,  használatát,  felülvizsgálatát,  karbantartását  és  javítását  a
jogszabályokban,  a  forgalomba  hozatali  engedélyben  és  a  jóváhagyott
alkalmazástechnikai leírásban foglaltak szerint kell végrehajtani;

3. a  jóváhagyott  alkalmazástechnikai  leírás  módosítása  esetén,  a  módosított  részek
megjelölésével, az ALTERNCONSULT Kft. köteles azt jóváhagyás céljából a BM OKF-
re benyújtani;

4. a termék elhelyezésének tervezését,  a telepítést oly módon kell megvalósítani,  hogy az
építménytől, szabad tértől való távolsága tűz esetén az állékonyságát, használhatóságát ne
veszélyeztesse;

5. a  termék  elhelyezésének  tervezésénél,  kiválasztásánál,  az  előírt  oltóvíz  biztosításának
számításánál  figyelembe  kell  venni,  hogy  télen  a  termékben  tárolt  víz  a  gyártó  által
meghatározott  %-ban  megfagyhat,  viszont  az  előírt  oltóvíz  mennyiséget  minden
évszakban és időjárási körülmény között biztosítani kell;

6. a termék nem használható beépített tűzoltó berendezések vízellátására;

7. a  termék  a  tűzoltó-vízforrás  funkcióval  egy  időben  más  vízkivételi  forrásként  (ipari,
mezőgazdasági, stb.) nem vehető figyelembe, nem használható fel;

8. több RCY 1300 tűzivíz tározó egymással összekapcsolt alkalmazása esetén, a vízkivétel
folyamatos biztosítása érdekében a csonkkiosztást a helyi viszonyoknak megfelelően kell
tervezni, továbbá a létesítés helye szerint területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság
jelenlétében a működőképességet működési próbával kell igazolni;

9. az  esetlegesen  kiáradó  víz  okozta  káros  következmények  hatásának  csökkentése
érdekében,  a  véletlen  sérülésből,  felhasadásból,  esetleges  szabotázsból  eredő elárasztás
jelentette kockázattal a telepítést megelőzően számolni kell;

10. a gyártó,  forgalmazó,  illetve azok jogutódja köteles együttműködni  a termék esetleges
cseréje, használhatatlanná válása esetén a keletkező hulladék kezelésében;



11. az engedély visszavonható a termék bármilyen változtatása esetén, valamint ha a használat
során nem felel meg a vele szemben támasztott követelményeknek, vagy olyan műszaki,
egészségügyi,  környezetvédelmi  adatok,  paraméterek  válnak  ismertté,  amelyek  a
visszavonásra alapul szolgálnak;

12. jelen engedély a más jogszabály által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít,
illetve más engedélyt nem pótol.

 Az  engedély  a  termékekre  vonatkozó  jogszabály,  honosított  szabvány  hatálybalépéséig,
illetve legfeljebb 2023. augusztus 31-ig érvényes.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén eljárási bírság kiszabásának van
helye,  melynek legkisebb összege  esetenként  5.000,-  Ft  (azaz  ötezer  forint),  legmagasabb
összege jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 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 alapeljárási illetéket, melyen kívül egyéb
eljárási költséget terhére nem állapítok meg.

A  határozat  közlésétől  számított  30  napon  belül,  jogszabálysértésre  hivatkozással  annak
bírósági felülvizsgálata kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett,
de  a  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóságra  3  példányban  benyújtott,  30.000
forint illetékbélyeggel ellátott keresettel. 

A 10.000 forintot  meghaladó  eljárási  illeték  kiszabás  alapján  készpénz-átutalási  megbízás
útján  vagy  az  állami  adóhatóság  által  meghatározott  számlaszámra  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  tárgyaláson  kívül  bírálja  el,  a  felek  bármelyikének  kérelmére  azonban
tárgyalást  tart.  Tárgyalás  tartását  a  keresetlevélben  lehet  kérni,  ennek  elmulasztása  miatt
igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előtt az ALTERNCONSULT Kft. (6800
Hódmezővásárhely, Kertész köz 1. B. ép.) kérelmére eljárás indult a Reynaud Cauvin Yvose
(RCY)  (Rue  Nicéphore  Niepce,  71500  Louhans,  Franciaország)  által  gyártott  RCY 1300
típusú flexibilis tüzivíz tározók forgalomba hozatali engedélyezési ügyében.

A kérelmezett termékekre nincs tűzvédelmi, biztonságossági követelmény, ezért a tűz elleni
védekezésről,  a  műszaki  mentésről  és  a  tűzoltóságról  szóló  1996.  évi  XXXI.  törvény  (a
továbbiakban:  Ttv.)  13.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja,  valamint  13.  §  (7)  bekezdése  szerint
forgalmazásához a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélye szükséges:

13. § (2) Tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor
lehet, ha…
c) tűzvédelmi,  biztonságossági  követelmény  hiányában,  vagy  amennyiben a tűzvédelmi
megfelelőségi  tanúsítvány  beszerzése  nem  lehetséges,  a  termék  a  tűzvédelmi  hatóság
vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.



(7)  Az  (2)  bekezdés  b)  és  c)  alpontjában  meghatározott  vizsgálatra  a  tűzvédelmi
megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírásai
az irányadók.

A  rendelkezésre  álló  iratok  alapján  megállapítottam,  hogy  a  kérelmezett  termék
Magyarországon biztonságosan használható, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, ezért a
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a
továbbiakban:  Ákr.)  80.  §  (1)  bekezdésén,  valamint  a  tűz  elleni  védekezésről,  műszaki
mentésről  és  tűzoltóságról  szóló  1996.  évi  XXXI.  törvény 11.  §  (1)  bekezdés  a)  pontján
alapul. 
Hatáskörömet  a  tűzvédelmi  bírságról  és  a  tűzvédelemmel  foglalkozók  kötelező  élet-  és
balesetbiztosításáról  szóló  259/2011.  (XII.  7.)  Korm.  rendelet  1.  §  (3)  bekezdés,
illetékességemet  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek,  ha az elsőfokú
döntést központi államigazgatási szerv vezetője hozta, a határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése
alapján a közléssel véglegessé válik. 

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható
végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 18. § (1)
bekezdése szerint a pert az ellen a közigazgatási  szerv ellen kell indítani,  amely a jogvita
tárgyát képező közigazgatási tevékenységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljárásban
hozott cselekmény esetén a közigazgatási  cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljárt
közigazgatási szerv. 

A  keresetlevél  tartalmára  és  benyújtásának  módjára  a  Kp.  37-39.  §  rendelkezései  az
irányadóak. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1)
bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, a közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a)
bekezdése határozza meg.

Kelt, Budapest, elektronikus dátumbélyegző szerint

BM OKF Főigazgató
nevében és megbízásából

Érces Ferenc tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos

szolgálatvezető

Kapja: 1. ALTERNCONSULT Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kertész köz 1. B. ép.)
2. Irattár
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