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Jogszabályok áttekintése

• 305/2011/EU
• 275/2013. (VII.16) Kormány rendelet



305/2011/EU RENDELET
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• 4. cikk (1) Harmonizált szabvány (hEN) által szabályozott építési termék esetében, vagy ha 
a termék megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek, a 
gyártónak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kiállítania a termék teljesítményére 
vonatkozóan.

• Annak érdekében, hogy az építési termékek gyártói nyilatkozatot állíthassanak ki azon 
építési termékek teljesítményéről, amelyeket a harmonizált szabványok nem vagy nem 
teljeskörűen szabályoznak, európai műszaki értékelésről (ETA) szükséges rendelkezni.



275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet
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• 5. § Az építési termék … az építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét … 
teljesítménynyilatkozat igazolja.

• Meghatározza, az opciókat, amennyiben nincs hEN:

• Teljesítménynyilatkozat kiállítása európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, 
vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély alapján

• A gyártó Nemzeti műszaki értékelés vagy európai műszaki értékelést (ETA) készíttethet.

• Kölcsönös elismerés elve alapján forgalom

• BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló engedélyével is beépíthető (az engedély Max. 2018 
Dec. 31-ig érvényes!)

• 7. §: Egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemléki védelem alatt álló építménybe 
beépített építési termék

• Felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja, hogy az építési 
termék tervezett beépítése megfelel az Étv. 41. §-ában foglaltaknak. 

• Az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált 
vizsgálólaboratórium közreműködését is igénybe veheti.
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• Nemzeti Műszaki Értékelés

• Magyarországon NMÉ-t az ÉMI állíthat ki 

• Termék teljesítmény állandósági tanúsítvány

• EN szabvány által állított kritériumok alapján vizsgálja a terméket

• A Nemzeti Műszaki Értékelés termék és gyártó specifikus engedély

• Problémák:

• Teljesítménynyilatkozat kiállítása az NMÉ alapján

• 305/2011/EU: Teljesítménynyilatkozat csak hEN vagy ETA alapján! 

• Költséges

• Évenkénti megújítás

• OKF Forgalmazási Engedély

• 2017. Szeptember 26-tól: 5. § (5) 

• 2018. év végéig adhat ki a BM OKF Piacfelügyelete forgalmazási engedélyt

• Elbírálás FM, VDS, UL …stb. alapján

• Elektronikus ügyintézés (E-Papír)
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• Kölcsönös elismerés

• 764/2008/EK

• Nem tiltható a forgalmazás, ha már EU/EFTA vagy Törökországban engedélyezett

• Közérdeken alapuló kényszerítő körülmény

• OKF – Kivitelező – Gyártó együttműködése

• Nemzetközi Gyakorlat

• FM, VDS engedélyek elfogadása (Németország, Spanyolország)

• FM, VDS stb. tesztek alapján helyi engedély kiállítása (Románia, Csehország)



Összefoglalás
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Köszönöm figyelmüket!

Fábián Lőrinc 
Account Manager

Johnson Controls – Tyco                                         

+ 36 20 287 8007
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