
                                                                     CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT 

 

1. Érdekszövetségének alapítói nyilatkozata  

A nyakgyűrűt használók Érdekszövetségének alapítói kijelentik, hogy az általuk létrehozott 

Érdekszövetség minden olyan, az illetékes hatóságnál regisztrált tűzoltó készülék karbantartó szervezet 

csatlakozhat, amely csatlakozási feltételek minden pontját magára nézve kötelezően elismer és betart, 

valamint elfogadja a nyakgyűrűt használók Érdekszövetségének alapítói által megfogalmazott és elvárt 

feltételeket. 

2. A nyakgyűrű funkciója 

A tűzoltó készüléken elhelyezett nyakgyűrű semmilyen formában nem helyettesíti a jogszabályokban 

előírt karbantartási címkét/matricát és a hologramot. A nyakgyűrű használata önkéntes és használata 

teljes mértékben elkülönül a karbantartási matricától és a hologramtól. A nyakgyűrű használatával a 

tűzoltó készülék üzemben tartója vizuálisan is meggyőződhet arról, hogy az adott tűzoltó készülék 

megbízható karbantartó által saját maga üzemeltetett karbantartó szakműhelyében szétszerelésre 

került. A nyakgyűrű ezzel hozzájárulhat az üzemben tartó szubjektív biztonságérzetének növeléséhez. 

Minden tag az alapítók által meghatározott módon és feltételekkel, térítési díj ellenében tudja 

megvásárolni. 

3. A nyakgyűrűt használó Érdekszövetséghez csatlakozók (továbbiakban tagok) csatlakozási 

feltételei: 

Az Érdekszövetséghez csatlakozni kívánó vállalkozások, cégek jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul 

veszik és vállalják, hogy 

3.1 a nyakgyűrű kialakítása, formája, a honlapok, minden a nyakgyűrűvel kapcsolatos műszaki, 

gazdasági vagy szervezési ismeret, forma, ötlet, vagyoni értéket képvisel és a technológiai, üzleti 

know-how-nak minősül. Minden a technológiai és üzleti know-how-hoz tartozó jog és haszon 

kizárólag az alapítókat illeti meg. 

3.2 saját hologrammal és szabályos műhely regisztrációval rendelkeznek 

        3.3 tűzoltó készülékek közép- és teljeskörű karbantartásai során minden készülékre és minden 

esetben elhelyezik a közép-, illetve teljeskörű karbantartásra utaló nyakgyűrűt. 

         3.4 kizárólag a nyakgyűrűt használó Érdekszövetség alapítói által jóváhagyott nyakgyűrűt 

használják munkájuk során 

         3.5 a nyakgyűrűt és annak felhasználási formáját, ötletét semmilyen formában nem másolják 

         3.6 tudomásul veszik, hogy a nyakgyűrű az alapítók kontra tagokhoz viszonylatot leszámítva nem 

kereskedelmi termék. Az alapítóktól vásárolt nyakgyűrű kizárólag olyan készülékeken helyezhető 

el, amely készülékek karbantartása saját karbantartó műhelyében történik, és amely készülékre 

saját cégére, vállalkozására érvényes hologram kerül felragasztásra. 

         3.7 a nyakgyűrűt semmilyen formában nem adhatja át harmadik félnek 

        3.8 vállalja, hogy legkésőbb taggá válásakor belép a Magyar Tűzvédelmi Szövetségbe (TSZVSZ) és 

tagságát mindaddig fenntartja, amíg a nyakgyűrűt a karbantartási munkák során felhasználja.  

        3.9 használhatja, megjelenítheti a „megbízható karbantartó” elnevezést és logót  

3.10 a karbantartási tevékenységre felelőségbiztosítással rendelkezik, és ezt folyamatosan fenntartja, 

amíg a nyakgyűrűt használja, 



3.11 cége, vállalkozása ISO Minőségirányítási rendszert alkalmaz, 

3.12 taggá akkor válnak, ha a 9 alapító tagokból legalább 7 tag a tagfelvételre „IGEN”-nel szavaz 

4. A nyakgyűrűt használó Érdekszövetséghez csatlakozók (továbbiakban tagok) csatlakozási 

kérelmének elutasításának, valamint a csatlakozott tagok kizárásának feltételei: 

Az Érdekszövetség tagjai sorába az alábbi indokok fennállása miatt a felvételi kérelem elutasításra, 

illetve a tag kizárásra kerül: 

4.1  OKF elmarasztalás és/vagy 

4.2 karbantartást igazolhatóan nem megfelelően /szabálytalanul hajtotta végre 

4.3  piaci-szakmai magatartása inkorrekt. 

 

CSATLAKOZÁSI KÉRELEM 

 

Alulírott…………………………………………………………………. ,  

mint a……………………………………………………………….. képviselője a nyakgyűrűt használók 

Érdekszövetségéhez csatlakozni kívánok  

Ezen csatlakozási szándékkal megerősítem, hogy az általam képviselt cég, vállalkozás és azok, 

tűzoltókészülék karbantartást végző alkalmazottai, akik a karbantartáshoz szükséges szakvizsgával 

rendelkeznek, a tűzoltó készülékek karbantartási munkái során a jogszabályi, hazai és nemzetközi 

szabványi előírásokat, a Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket és a gyártói, forgalmazói leírásokat, 

technológiákat, műszaki előírásokat teljes mértékben betartjuk. 

Jelen csatlakozási kérelemmel kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a csatlakozási és a 

csatlakozás elutasítási, valamint a kizárási feltételeket. 

A megbízhatókarbantartó.hu, megbizhatokarbantarto.hu honlapokon leírt szakmai megállapításokkal 

megerősítem, hogy a tűzoltó készülékeken végzett karbantartási munkák során a minőségi 

munkavégzést elsődleges szempontnak tartjuk , valamint vállalom , hogy a nyilatkozathoz az alábbi 

dokumentumok másolatát csatolom. 

-műhely regisztráció 

-ISO tanúsítvány 

- Kivonat a felelősségbiztosításra vonatkozóan. 

- Nyilatkozat TSZVSZ tagságról 

 

Kelt:…………………………………. 

                                                                                                                           ………………………………………… 

                                                                                                                                       Cégszerű aláírás 


