
A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota  
 

  

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet 

az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító 
szervezetek kijelölésérıl 

A mőszaki termékek megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl szóló 
182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
következıket rendelem el: 

1. § A rendelet alkalmazási köre kiterjed a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe utalt tőzvédelem 
vonatkozásában a tőzoltó-technikai termék, tőz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés 
tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésére. 

2. § A vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetet a belügyminiszter jelöli ki. 
3. § (1) A kijelölés a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságon (a továbbiakban: 

BM OKF) mőködı Kijelölési Bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslata alapján történik. 
(2) A bizottság vezetıje a BM OKF fıigazgatója. A bizottságnak 7 tagja van, akiket a bizottság 

vezetıjének javaslata alapján a belügyminiszter bíz meg és hív vissza. 
(3) A kijelölési eljárásban legalább 3 tagnak kell részt vennie. A kijelölésre vonatkozó javaslatot - a 

bizottság tagjainak ajánlása alapján - a bizottság vezetıje terjeszti elı a belügyminiszterhez. A bizottság a 
kijelölésre vonatkozó ajánlását egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség esetén a bizottság 
vezetıjének szavazata dönt. A szavazásról jegyzıkönyvet kell felvenni. 

(4) A bizottság mőködési rendjét maga állapítja meg, amit a belügyminiszter hagy jóvá. 
(5) Abban az esetben, ha a kijelölés más miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet is érint, a 

bizottság vezetıjének írásos megkeresése alapján az érintett minisztérium, illetve az irányítása alá tartozó 
szakigazgatási szerv képviselıje szakértıként vehet részt a bizottság munkájában. 

(6) A kijelölési eljárásban nem vehet részt a bizottság azon tagja, aki a kérelmezı szervezetnek (a 
továbbiakban: kérelmezı) a tulajdonosa, vagy a kérelmezı választott testületeiben tisztséget visel, illetve a 
kérelmezınél vezetı beosztást tölt be, valamint ezeknek a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározottak szerinti közvetlen hozzátartozója, továbbá aki a 
kérelmezıvel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

4. § (1) A kijelölés iránti kérelmet a bizottságnak címezve az 1. számú mellékletben meghatározott 
nyomtatványon az abban megjelölt, valamint az R. 5. §-a által elıírt dokumentumok csatolásával a BM 
OKF-hez kell benyújtani. 

(2) A kérelmezınek az R. 4., 6. §-aiban foglalt követelményeknek meg kell felelnie. Ennek vizsgálata a 
bizottság feladata, amelynek során a kérelmezı köteles együttmőködni. 

5. § (1) A belügyminiszter a bizottság javaslata alapján a kérelmezıt kijelöli, és errıl a 2. számú 
mellékletben feltüntetett kijelölési okiratot kiállítja. 

(2) A kijelölésrıl szóló okirat eredeti példányát a kérelmezınek, másolatát - a 6. §-ra tekintettel - a BM 
OKF-nek tájékoztatás céljából meg kell küldeni. 

6. § (1) A kijelölt szervezetnek folyamatosan meg kell felelnie a kijelölés feltételeinek, amit a BM OKF 
jogosult bármikor ellenırizni. A BM OKF háromévente köteles a kijelölésnek való megfelelést 
felülvizsgálni. 

(2) A BM OKF ellenırzés, illetve felülvizsgálat céljából: 
a) a kijelölés tárgyát alkotó tevékenységgel kapcsolatos iratokat, jegyzıkönyveket, tanúsítványokat és 

egyéb dokumentumokat bekérheti, a kijelölt szervezetet a szükséges információk megadására kötelezheti; 
b) helyszíni szemlét, vizsgálatokat végezhet. 
(3) A kijelölt szervezet köteles a BM OKF-el az ellenırzés vagy felülvizsgálat során együttmőködni. 
(4) Ha az ellenırzés vagy felülvizsgálat során a BM OKF megállapítja, hogy a kijelölt szervezet nem felel 

meg a kijelölésre vonatkozó feltételeknek, vagy a kötelezettségeit nem teljesíti, javaslatot tesz a 
belügyminiszternek, hogy a kijelölt szervezet tevékenységét a szükséges feltételek pótlásáig, de legfeljebb 
hat hónap idıtartamra függessze fel. 

(5) A kijelölt szervezet a kijelölési okirat kiállításának alapjául szolgáló személyi, szakmai és tárgyi 
feltételekben bekövetkezett változását a BM OKF-hez köteles írásban - 5 napon belül - bejelenteni. A BM 
OKF haladéktalanul ellenırzi a bejelentésben foglaltakat. Ha a bejelentett változás alkalmatlanná teszi a 



kijelölt szervezetet a kijelölési okiratban meghatározott tevékenysége végzésére, a (4) bekezdésben 
meghatározottak szerint kell eljárni. 

7. § A kijelölt szervezet a BM OKF részére évente jelentést készít. A jelentés tartalmi követelményeit, 
benyújtásának idejét és módját a BM OKF állapítja meg. 

8. § A kijelölést a belügyminiszter megszünteti, 
a) a kijelölt szervezet kérelmére; 
b) ha a kijelölt szervezet jogutód nélkül megszőnik; 
c) a BM OKF indítványa alapján, ha a kérelmezı a felfüggesztés ideje alatt nem tesz eleget a szükséges 

feltételek pótlásának. 
9. § A kijelölésrıl, illetve a kijelölés megszüntetésérıl szóló tájékoztatót a Belügyminisztérium hivatalos 

lapjában és a Belügyminisztérium honlapján, a kijelölés felfüggesztésérıl szóló tájékoztatót a 
Belügyminisztérium honlapján közzé kell tenni. 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. 
(2) 

1. számú melléklet a 26/2004. (VI. 11.) BM rendelethez 

Belügyminisztérium 
 Hivatkozási szám: 
 (BM tölti ki) 

Kérelem 
tőzoltó-technikai termékek és tőz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, 

berendezés megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı, tanúsító szervezetként való kijelölésre 
a belügyminiszter 26/2004. (VI. 11.) BM rendelete alapján 

1. A kijelölést kérı szervezet adatai: 
a) A szervezet neve és címe (székhelye). 

Név: 
Cím: 
Telefon: 
Telefax: 
E-mail: 

b) A cégbejegyzés adatai: 
Cégbíróság: 
A cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásának kelte: 
A cégbejegyzés kelte: 

száma: 
Szervezeti forma (rt., kft. stb.): 
Foglalkoztatottak létszáma: 

c) A szervezet felelıs vezetıje: 
Név: 
Beosztás: 
Cím: 
Telefon: 
Telefax: 
E-mail: 

d) A szervezet részérıl a BM OKF-el történı kapcsolattartásért felelıs személy: 
Név: 
Beosztás: 
Cím: 
Telefon: 
Telefax: 
E-mail: 

2. Mire kéri a kijelölést? 
vizsgálat* ellenırzés* tanúsítás* 



3. A kért szakterület és/vagy termékcsoport a vonatkozó jogszabályok, szabványok, mőszaki követelmények 
egyéb elıírások megjelölése. 

4. A kijelölés szakterületén dolgozó felelıs alkalmazottak** 
Neve Szakterületének részletezése Képesítése 

5. A kérelmezı szervezet azon dokumentumai, amelyek a kijelölés iránti kérelem megalapozottságát 
igazolják: 

a) alapító okirat (vagy ezzel egyenértékő okmány, pl. társasági szerzıdés); 

b) 30 napnál nem régebbi cégkivonat; 

c) minıségirányítási kézikönyv vagy ennek a kijelölés szakterületéhez kapcsolódó része; 

d) minıségirányítási kézikönyv hiányában egyéb, a kijelölési kérelmet megalapozó dokumentumok (pl. 
szervezeti és mőködési szabályzat, vizsgálati elıírás stb.); 

e) rendelkezik-e védjegyeztetett tanúsítási vagy jóváhagyási jellel; 
Igen* Nem 

f) A jel (védjegy) gyártók által történı alkalmazása; 
Igen alkalmazzák* Nem alkalmazzák* 

g) rendelkezik-e akkreditálási okiratokkal; 
Igen* Nem 

h) rendelkezik-e nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismeréssel; 
Igen* Nem 

6. A kijelölést kérelmezıvel szembeni követelményrendszer teljesítése: 
a) Teljesíti-e a 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 1. és 4. §-ában meghatározott követelményeket?  

Igen* Részben* (részletezve)** 

b) Ha a kijelölést vizsgálatra kérelmezi, teljesíti-e a hatályos szabványsorozatban meghatározott 
követelményeket? 

Igen*  Részben* (eltérések, hiányosságok leírása)**1 

Ha már végzett vizsgálatot, közölje a kérelem benyújtását megelızı 2 év alábbi vizsgálati adatait**  
Vonatkozó elıírás Az elvégzett vizsgálatok száma 

c) A kijelölést ellenırzésre kérelmezi, teljesíti-e a hatályos szabványsorozatban meghatározott 
követelményeket? 

Igen* Részben* (eltérések, hiányosságok leírása)** 

Ha már végzett ellenırzést, közölje a kérelem benyújtását megelızı 2 év alábbi ellenırzési adatait**  
Vonatkozó elıírás Az elvégzett ellenırzés száma 

d) Ha a kijelölést tanúsításra kérelmezi, teljesíti-e a hatályos szabványsorozatban meghatározott 
követelményeket? 

Igen* Részben* (eltérések, hiányosságok leírása)** 

Ha már végzett tanúsítást, közölje a kérelem benyújtását megelızı 2 év alábbi tanúsítási adatait** 
Vonatkozó elıírás Az elvégzett tanúsítások száma 

e) Ha a kijelölést ellenırzésre, illetve tanúsításra kérelmezi, rendelkezik-e a tevékenységével okozott kár 
pénzügyi fedezetére kötött felelısségbiztosítási szerzıdéssel egy, a Magyar Köztársaságban 
engedélyezett biztosítónál? 

Igen* (biztosító társaság megnevezése, címe, szerzıdés száma) Nem* 

f) Ha a kijelölést vizsgáló, illetve ellenırzı tevékenységre kérelmezi, rendelkezik-e érvényes 
együttmőködési megállapodással valamely kijelölt tanúsító szervezettel? 

Igen* (kijelölt tanúsító szervezet neve, címe, kijelölı okirat száma) Nem* 

g) A kijelölés tárgyát képezı tevékenységgel foglalkozó fıállású, szakképzett munkatársak száma és a 
saját vizsgáló laboratóriumok alapterülete (ha van)** 

Munkatársak száma Laboratórium Alapterület 

7. Alvállalkozás: 

a) A kijelölés tárgyát képezı tevékenységhez igénybe vesz-e a szervezet alvállalkozókat? 
Igen* Nem* 



b) Ha igen, sorolja fel alvállalkozóit (névvel, címmel) és részletezze ezek igénybe vett tevékenységét.** 

c) Van-e érvényes írásbeli megállapodása az alvállalkozóival? 
Igen* Nem* 

d) Minısíti-e az alvállalkozóit? 
Igen* Nem* 

e) Ha igen, van-e írásos eljárása az alvállalkozók minısítésére? 
Igen* Nem* 

f) Meggyızıdött-e a szervezet arról, hogy az alvállalkozók laboratóriumai megfelelnek-e a hatályos 
szabványnak? 

Igen* Nem* 

g) Meggyızıdött-e a szervezet arról, hogy az ellenırzést végzı alvállalkozók megfelelnek-e a hatályos 
szabványnak? 

Igen* Nem* 

8. Bizalmas ügykezelés: 
Biztosítva van-e az információk bizalmas kezelése a szervezet minden szintjén? 

Igen* Nem* Részben* 

9. Kiadványok: 

a) Nyilvánosságra hozza-e az eljárási szabályzatát a tevékenységét igénybe vevık számára?  
Igen* Nem* 

b) Ha a kijelölést tanúsításra kéri, van-e eljárása a tevékenységével érintett szervezetek, termékek és 
tanúsító iratok jegyzékének elkészítésére, ennek karbantartására, valamint nyilvánosságra hozatalára? 

Igen* Nem* 

10. Tanúsító iratok, tanúsítási jelek alkalmazásának ellenırzése: 

a) Van-e a szervezetnek dokumentált eljárása az általa kiadott tanúsító iratok és tanúsítási jelek 
alkalmazásának hatékony ellenırzésére? 

Igen* Nem* 

b) Tesz-e a szervezet megfelelı intézkedéseket a tanúsító iratok és tanúsítási jelek megtévesztı 
használata vagy a tanúsításra vonatkozó helytelen hivatkozások esetén? 

Igen* Nem* 

c) Van-e a szervezetnek dokumentált eljárása az általa kiadott tanúsító iratok és tanúsítási jel 
visszavonására és törlésére? 

Igen* Nem* 

11. Panaszok: 
Megköveteli-e a tanúsító szervezet, hogy a gyártók, forgalmazók tartsanak nyilván minden, a tanúsító iratok 
tárgyával kapcsolatos panaszt és ezek kivizsgálását? 
Igen* Nem* 

12. A kijelölés tárgyát képezı tevékenységgel kapcsolatos referenciák: 
Felsorolandó, hogy a szervezet kijelölés tárgyát képezı tevékenységét az elmúlt 5 évben mely szervek, 
szervezetek értékelték, egyúttal bemutatandók az errıl készült dokumentumok.** 

Az értékelı neve és címe Az értékelt tevékenység Az értékelés tárgya és az Az értékelés 
 fajtája okirat száma idıpontja érvényessége 
     
Alulírott mint a kijelölést kérelmezı szervezet felelıs vezetıje kijelentem, hogy az 1-12. pontokban közölt 
válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: ........................................................ 

............................................... 
a szervezet felelıs vezetıje 

  
* A válasz aláhúzandó, esetleges dokumentum csatolandó. 
** Szükség esetén külön lapon részletezve, folytatva. 



2. számú melléklet a 26/2004. (VI. 11.) BM rendelethez 

Szám: ................. /200................ 

Kijelölési okirat 

A mőszaki termékek megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl szóló 26/2004. 
(VI. 11.) BM rendelet alapján megállapítom, hogy a .......................................... (szervezet) 
...................................................................................................................................................... (cím) megfelel 
a hivatkozott jogszabályban elıírt feltételeknek, ezért írásban elıterjesztett kérelme alapján kijelölöm a 
következı tevékenységek elvégzésére: 
szakterület: ............................................................................................................................................ 
tevékenység jellege: .............................................................................................................................. 
a tevékenységre vonatkozó jogszabály(ok): ......................................................................................... 
A kijelölt szervezet a kijelölést képezı tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és 
szabványok elıírásainak következetes és pontos betartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettıl 
elvárható pontossággal és színvonalon köteles ellátni. 
Jelen okirat visszavonásig érvényes. 

Budapest, 200......... év ..................... hó ......... nap. 

........................................ 
belügyminiszter 

 
 


