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305/2011/EU rendelet – Construction Product Regulation (CPR):  

 az építési termék forgalmazásának feltétele a teljesítménynyilatkozat  

 (DoP = Declaration of Performance) 

 „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő 

és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó 

jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az 

építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott 

teljesítményét; 

 „készlet”: egyetlen gyártó által, legalább két külön elemből álló  

együttesként forgalomba hozott építési termék, amelyet össze  

kell szerelni ahhoz, hogy az építménybe be lehessen építeni; 

 a rendelet  letölthető: eur-lex.europa.eu (a kiadás éve és a rendelet száma 

alapján kereshető) 

 a teljesítménynyilatkozat formája rögzített (III. melléklet; módosítja az 

574/2014/EU rendelet) 

Építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek  

való megfelelőségének igazolása I. 
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 a teljesítménynyilatkozat tartalma (CPR 6.cikk): 

 a terméktípus meghatározása; 

 a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a CPR 

V. mellékletében szereplő rendszer vagy rendszerek (AVCP = Assessment 

and Verification of Constancy of Performance): 1+, 1, 2+, 3, 4 -> mit végez a 

gyártó és mit csinál a bejelentett terméktanúsító szerv (notified product 

certification body, pl. ÉMI: NB 1415, Pavus: NB 1391, Fires: NB 1396,  

ITB: NB 1488, IBS: NB 1322, MPA BS: NB 0761) -> NANDO-n listázva: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main 

 harmonizált szabvány (hEN) vagy európai műszaki értékelés (ETA) 

hivatkozási száma és kibocsátási dátuma; 

 rendeltetés(ek) 

 az építési termék teljesítménye legalább egy, a nyilatkozatban szereplő egy 

vagy több rendeltetés szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében; 

A teljesítménynyilatkozat az építési termék útlevele! 

 

 

Építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek  

való megfelelőségének igazolása II. 
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terméktípus 

rendeltetés 

AVCP 

hEN nincs 

Teljesítménynyilatkozat-minta: tűzgátló mandzsetta 
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ETA: 120 oldal teljesítmény 

AVCP 

bejelentett szerv (NB) 

Teljesítménynyilatkozat-minta: tűzgátló mandzsetta 
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terméktípus 

rendeltetés 

hEN van 

 

 

ETA nincs 

Teljesítménynyilatkozat-minta: tűzgátló üveg 

AVCP 
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275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet: az építési termék (termék vagy készlet) betervezésének és 

beépítésének feltétele a teljesítménynyilatkozat (hEN vagy ETA vagy NMÉ /ill. 2018. június 

30-ig érvényes ÉME/ vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján). 

 

       Visszatérő kérdés: az építési termékekből kialakított  

          szerkezet megfelelősége hogyan igazolható? 

       Erről az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról (tűzvédelmi törvény) 13. § (4) bekezdése rendelkezik: 

„A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki 

előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét az 

        alábbi módok valamelyike szerint kell igazolni: 

a) Magyarországon vagy az Európai Unióban 

akkreditált vizsgáló laboratórium által 

elvégzett vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló 

laboratórium ez alapján kiadott nyilatkozata, 

Építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek  

való megfelelőségének igazolása III. 
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b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett 

tűzállósági vagy tűzvédelmi méretezés, a méretezésnek 

megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető  

építési napló bejegyzése, 

c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium 

igazolása alapján a felelős műszaki vezető építési napló 

bejegyzése,  

d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására  

a felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése, 

amennyiben az adott összetételű építményszerkezet 

tűzvédelmi teljesítményét a jogszabály vagy  

tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza, 

e) az e törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapján kiadott 

miniszteri rendeletben meghatározott esetben a  

tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező 

nyilatkozata.” 

Építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek  

való megfelelőségének igazolása IV. 
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1. A teljesítménynyilatkozattal az építési termék/készlet 

forgalmazható (gyártó írja). 

2. ETA-val, NMÉ-vel (még érvényes ÉME-vel), osztályozási vagy 

értékelési dokumentummal (EN 13501-2, -3, -4, -5) a termékből 

megépített szerkezet is igazolt (ezeket nem a gyártó írja). 

3. A tervezéshez és kivitelezéshez (vigyázat: ez utóbbi sok esetben 

szakvizsgához kötött: 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet!) szükséges 

csomópontokat a gyártói útmutatók tartalmazzák. 

4. Minden esetben ügyeljünk a kritikus paraméterekre: megengedett 

méretek, dilatáció, nyomás, beépítési környezet és pozíció, áttörési 

nyílás telítettsége, stb. 

Pontosabban: 

Tervezzünk az építési termékre/készletre vonatkozó, gyártó 

által írt teljesítménynyilatkozat és a termékből/készletből 

kialakított szerkezetre vonatkozó, akkreditált uniós labor 

által kiadott igazoló dokumentum alapján! 

Tervezzünk a teljesítménynyilatkozat alapján! 

Építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek  

való megfelelőségének igazolása V. 
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kábelcsatorna 

tűzgátló  

üvegezés 

tűzszakaszolás 

tűzvédelmi 

légcsatornák 

tűzgátló  

lezárások 

tűzvédő  

álmennyezet, 

membrán 
tűzgátló  

nyílászárók 

teherhordó  

szerkezetek  

tűzvédelme 

Építészeti tűzvédelem 
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Teherhordó szerkezetek tűzvédelme 

 tűzgátló festékkel 

 tűzvédő burkolattal (építőlemezből) 

 tűzvédő habarccsal 

 

   Épületgépészeti rendszerek tűzvédelme 

 hő- és füstelvezető, légpótló légcsatornák 

kialakítása építőlemezből 

 acél szellőző / HFR légcsatornák burkolása 

 

Épületgépészeti és villamos átvezetések,  

lineáris hézagok tűzvédelmi lezárása 

 éghető és nem éghető csövek  

 villamos kábelek és kábeltálcák  

 lineáris hézagtömítések  
 

     Tűzgátló térelhatárolások 

 tűzgátló üvegezések 

 tűzgátló falszerkezetek, aknafalak, előtétfalak  

 álmennyezetek, vízszintes membránok  

 

 

 

 

Építészeti tűzvédelem 
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Teherhordó szerkezetek tűzvédelme 

 tűzgátló festékkel 

 tűzvédő burkolattal (építőlemezből) 

 tűzvédő habarccsal 

 

 

 

Építészeti tűzvédelem: termék vs. szerkezet 

teljesítménynyilatkozat? 

teljesítménynyilatkozat? 

teljesítménynyilatkozat? 
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Teljesítménynyilatkozat  

(csak a termékre) 

termék 

szerkezet 
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 ETA 13/0356  (2013.március): 

• nyitott acélszelvények:  

 gerendák és pillérek: R 15 – R 180 

 WF report 344794 (2014.november): 

• zárt szelvényű pillérek: R 15 – R 120 

 WF report 357541 (2015.október): 

• zárt szelvényű gerendák: R 15 – R 150 

• Nem módosítják az ETA-t! 

teljesítménynyilatkozat (DoP)  

 + ETA 

 

teljesítménynyilatkozat (DoP)  

  + osztályozás,  értékelés 

      (classification, assessment 

       az EN 13501 szabványsorozat 

        vonatkozó része szerint) 

Teherhordó acélszerkezet tűzállósági  

teljesítményének igazolása 
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Teherhordó acélszerkezet tűzállósági  

teljesítményének igazolása 

ETA (vagy osztályozási jegyzőkönyv) általában angolul 

• fordítása kötelező? 

• ki készíti és ki felel a tartalomért? 
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Tűzállósági teljesítmény igazolása: anomáliák I. 
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Festékvastagságok: nyitott vs. zárt acélszelvény 

HEA 240 

88,9 x 6,0 
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Tűzállósági teljesítmény igazolása: anomáliák I-III. 

  Megoldás? 

I. ETA (vagy osztályozási jegyzőkönyv) 

általában angolul 

• fordítása kötelező? 

• ki készíti és ki felel a tartalomért? 

III. Teljesítménynyilatkozatot ki írja? 

• magyar forgalmazó partner? 

• tűzcsappantyú története: 

• naponta új DoP a megrendelő igényei 

szerint? 

• egy termékre egyidejűleg több DoP? 

II. Festékek vastagsági táblázatai 

hétpecsétes titkok? 

• hogyan tervezhető? 

• hogyan ellenőrizhető? 
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Tűzállósági teljesítmény igazolása: anomáliák IV. 

  Megoldás? 

Melyik projekten mire használták a 

tűzgátló festéket? 

 

pl.: 1200 m2 R 60 acélszerkezeten + 

teherhordó vasbeton szerkezeten + 

teherhordó kompozit (acél 

trapézlemezes) födémen: 

• vásároltak 100 kg festéket 

• DoP letölthető 

• minden egyes szerkezettípusra 

más-más laborjegyzőkönyv 

• minden jegyzőkönyvet ki kell adni az 

összesen 100 kg festékre? 

• reális ez?  ̶  visszaélés! 

 

• üresen kiadni?  ̶  visszaélés! 

• vízjel mennyiséggel + pdf védelme? 
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         Teljesítménynyilatkozat (DoP) egy adott vastagságú burkolattal  

védett acélszerkezetről egy adott projektre: 

 

 

 

 

 

• hivatkozott harmonizált műszaki specifikáció: MSZ EN 1364-1, fal? 

• hivatkozott harmonizált műszaki specifikáció: laborjegyzőkönyv? 

• igazolt teljesítmény mint „tűzállósági osztály”: A1 R 120 

• milyen acélszerkezeten? milyen tervezési hőmérsékleten? 

• a gyártó 1 oldalon 32 sorral (264 szóval), 0 korlátozással és 0 ábrával 

igazolta egy teherhordó acélszerkezet tűzvédelmének megfelelőségét? 

• hol van az akkreditált laboratórium igazolása? 

• a burkolat lehet-e készlet??? 

• minden elemet (lapot, csavart, stb.) egy gyártó hoz forgalomba 

• a leburkolt acélszerkezet a készlet része? ki gyártja? 

• a készletre milyen teljesítmény igazolható?  

• R?  

Tűzállósági teljesítmény igazolása: anomáliák V. 
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   Épületgépészeti rendszerek tűzvédelme 

 hő- és füstelvezető, légpótló légcsatornák 

kialakítása építőlemezből 

 szellőző légcsatornák burkolása 

 

 

 

 

Építészeti tűzvédelem 

teljesítménynyilatkozat? 

teljesítménynyilatkozat? 
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Teljesítménynyilatkozat  

(csak a termékre) 

termék 

szerkezet 
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Teljesítménynyilatkozat (DoP) egy adott vastagságú tűzvédelmi burkolattal 

védett légcsatornáról egy adott projektre: 

• hivatkozott harmonizált műszaki specifikáció: MSZ EN 1366-8, multi! 

• hivatkozott harmonizált műszaki specifikáció: laborjegyzőkönyv? 

• igazolt teljesítmény mint „tűzvédelmi osztály/határérték”: A1 / EI 90 (L90) 

• milyen légcsatorna: szellőző vagy hő- és füstelvezető? 

• ve – ho? tűzhatás iránya (i ↔ o)? ‚multi’ szó? nyomás (vákuum)? S? 

• a gyártó 1 oldalon 25 sorral (261 szóval), 0 korlátozással és 0 ábrával 

igazolta egy légcsatorna tűzvédelmének megfelelőségét? 

(Promat: 34 oldalas jkv. (6076 szó), 23 ábra, 28 vizsg. jkv. hivatkozással) 

• hol van az akkreditált laboratórium igazolása? 

• a burkolat lehet-e készlet??? 

• minden elem (lap, csavar, stb.) egy gyártótól 

• a leburkolt légcsatorna a készlet része? ki gyártja? 

• a készletre milyen teljesítmény igazolható?  

• EI 90? EI 90 = L 90? 

• jelölés szellőző légcsatornaként: EI 90 (ve-ho) (i↔o) S 

• jelölés hő- és füstelvezető légcsatornaként EI 90 (ve-ho) S 1500 multi 

Tűzállósági teljesítmény igazolása: anomáliák VI. 
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     Tűzgátló térelhatárolások 

 tűzgátló üvegezések 

 tűzgátló falszerkezetek, aknafalak  

 álmennyezetek, membránok  

 

 

 

 

Építészeti tűzvédelem 

teljesítménynyilatkozat? 

 

 csak, ha készlet, 

de akkor sem a gyártó igazol! 

teljesítmény- 

nyilatkozat? 
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