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Tájékoztató a fluortartalmú üvegházhatású gáz töltetű beépített tűzoltó berendezések 

rendszeres szivárgásellenőrzési kötelezettségéről és a tevékenység végzéséhez szükséges 

vizsga megszerzésének feltételeiről  

  

  

  

  

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK 

rendeletének (2006. május 17.) (továbbiakban: Rendelet) fokozatos bevezetésének utolsó 

határnapja 2010. július 4-e volt, amelytől kezdődően valamennyi a tűzvédelmi berendezésekre 

vonatkozó rendelkezést alkalmazni kell. A továbbiban a beépített tűzoltó berendezés karbantartói 

tűzvédelmi szakvizsga és a beépített tűzoltó berendezés karbantartói tevékenység végzésének 

bejelentése a BM OKF-hez nem elegendő, nem jogosít fel a Rendelet által előírt 

szivárgásellenőrzés elvégzéséhez.  

  

A fluortartalmú üvegházhatású gáz töltetű beépített tűzoltó berendezések szivárgásellenőrzését 

csak a Rendeletben meghatározott tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok képesítési igazolással 

rendelkező szakemberei végezhetik.   

  

Magyarországon a vállalati tanúsítványok és a személyek képesítési igazolásának kiállítására a 

BM Országos Katasztrófavédelmi Tűzvédelmi Főigazgatóság Főosztálya jogosult, azonban a  

kölcsönös elismerés szabályai szerint az Európai Unió bármely tagországban az arra jogosult 

szervtől kiállított tanúsítványt vagy képesítési igazolást is el kell fogadni. Jelenleg a 

tagországokban működő tanúsító és képesítő testületek listája közvetlenül nem hozzáférhető, a 

jogosultság ellenőrzésére a BM OKF-en keresztül van lehetőség. 

  

A Rendelet értelmében az üvegházhatású gázokat tartalmazó tűzvédelmi rendszerek, mint helyhez 

kötött alkalmazások üzemeltetői kötelesek biztosítani, hogy ezen alkalmazásoknál a szivárgást 

olyan képesítéssel rendelkező személyzet ellenőrizze, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik – a 

következő ütemezés szerint:  

  

a) a 3 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazásokat 

legalább tizenkét havonta kell ellenőrizni szivárgási szempontból; ez nem vonatkozik 

azokra a hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkező berendezésekre, amelyek erre utaló 

szövegű címkével vannak ellátva és 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt 

tartalmaznak;  

b) a 30 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó 

alkalmazásokat legalább hathavonta kell szivárgási szempontból ellenőrizni;  

c) a 300 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó 

alkalmazásokat legalább háromhavonta.  

  

Ha a berendezést - a felhasználót riasztó - automatikus szivárgásészlelő rendszerrel szerelik fel, a 

ciklusidő a kétszeresére nő.  

  

A 3 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazások üzemeltetőinek 

nyilvántartást kell vezetniük a beépített fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségéről és 

típusáról; minden hozzáadott, visszanyert mennyiségről; a szervizelést vagy karbantartást végző 

vállalat vagy személy adatairól; az ellenőrzések időpontjáról és eredményeiről.  

  



Valamennyi (a rendelet hatálybalépése előtt létesítettek is) 300 kg-ot elérő, vagy meghaladó 

fluortartalmú üvegházhatású gáz töltetű beépített tűzoltó berendezést a felhasználót riasztó 

automatikus szivárgásészlelő rendszerrel kell felszerelni.  

  

A katasztrófavédelmi kirendeltségek ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek a tűzoltó berendezések 

üzemeltetőivel szemben, továbbá a szivárgás ellenőrzés az oltóberendezések esetében egyben 

tűzvédelmi kötelezettség is. Ezért a szivárgás ellenőrzés elvégeztetésének elmulasztása, és az 

egyéb, a tűzoltó berendezések üzemeltetésével kapcsolatban felróható, a Rendeletbe ütköző 

szabálytalanságok esetében a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó 

anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. 

rendelet a bírság kiszabására a tűzvédelmi hatóságot jogosítja fel.  

  

A tűzvédelmi és a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti bírság kiszabásának alapjául szolgáló 

tényállása azonos vagy nagyban hasonló, ha a Rendelet hatálya alá tartozó fluortartalmú oltógázt 

tartalmazó beépített tűzoltó oltóberendezés karbantartásáról az üzemeltető nem gondoskodik a 

jogszabályoknak megfelelően. A karbantartás elmulasztása esetében tűzvédelmi és a 14/2015. (II. 

10.) Korm. rendelet szerinti bírságot is kiszabhat a tűzvédelmi hatóság.  

  

A Rendelet hatálya alá tartozó tűzoltógázok forgalomba hozatalával összefüggő szabálytalanságok 

esetében – a tűzvédelmi bírsághoz hasonlóan – a BM OKF jogosult eljárni.  

  

(Magyarországon a következő márkanevek alatt forgalmazták a Rendelet által szabályozott 

összetevőt tartalmazó oltógázokat: HALOTRON II, FM 200, FE 227, Pyrostop H7, Pyrostop 5, 

NAF S-227 ea/i, HFC-227, NAF S-125, HFC-23 (FE-13) FS 49 C2 stb.)  

  

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló Európai Parlament és a Tanács 

842/2006/EK  (2006.  május  17.) rendelet szerinti vizsgaszervezéssel kapcsolatos 

tájékoztatás: 

  

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése 

Magyarországon - a Rendeletben meghatározott - vállalati tanúsítványok és a személyek képesítési 

igazolásának kiállítása és a Vizsgáztató testület feladatinak ellátására a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.  

  

A Bizottság 304/2008/EK rendeletének 11. cikkben meghatározott a gyakorlati vizsgákhoz 

szükséges felszereléseket, eszközöket és anyagokat és körülményeket az OKF nem tudja 

biztosítani, ezért csak olyan vizsgára való jelentkezés fogad be, amely esetében a gyakorlati vizsga 

feltételeinek megteremtését az oktatásszervező vállalja.  

  

A vizsgára való jelentkezés feltétele a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 

szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (IX. 23.) BM rendelet szerint beépített tűzoltó 

berendezés karbantartói szakvizsga megléte. A vizsga díja (vizsgánként): 8.000,-Ft+ÁFA. A 

vizsgadíj befizetésére banki átutalással, vagy postai csekken van lehetőség, amelyhez a számlát – 

és igény szerint a csekket – személyesen adjuk át. Tekintettel arra, hogy a gyakorlati vizsga 

feltételeit az oktatásszervező biztosítja, vizsgára való jelentkezés csoportosan, az oktatásszervező 

által történhet.  

 



A vizsgára jelenezést az oktatásszervező által javasolt vizsgaidőpont megelőzően 30 nappal 

korábban kell megküldeni a BM OKF Tűzvédelmi Főosztályára. A jelentkezéshez mellékelni kell 

a felkészítő tanfolyam részletes oktatási tematikáját, valamint a vizsgára jelentkezők természetes 

személyazonosító adatait, továbbá a vizsgabizottságba az oktatásszervezőt képviselő tag 

személyére vonatkozó javaslatot. A vizsgadíjat a vizsgára jelentkezés BM OKF általi befogadását 

követően, de a vizsga időpontját megelőzően kell megfizetni.  

  

  


