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Jogszabályi háttér

1997. ÉVI LXXVIII. ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY

•építménybe építési term éket csak az építményekre vonatkozó
alapvet ő követelm ények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve 
beépíteni

•egy termék akkor tekinthető alkalmasnak egy adott tervezési és 
beépítési szituációban, amennyiben az építményekre vonatkozó
alapvet ő követelm ények teljesülnek a beépített termék teljesítménye 
által akár közvetlen, akár közvetett módon.
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Jogszabályi háttér

253/1997 (XII.20.) KORMÁNYRENDELET (OTÉK)

•építményekre vonatkozó alapvet ő követelm ények fő szempontjainak 
ismertetése 

• állékonyság és mechanikai szilárdság
• tűzbiztonság
• higiénia, az egészség- és környezetvédelem
• biztonságos használat és akadálymentesség
• zaj és rezgés elleni védelem
• energiatakarékosság és hővédelem
• élet- és vagyonvédelem
• a természeti erőforrások fenntartható használata
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Jogszabályi háttér

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

•2013. július 1-től életbe lépett a 305/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet érdemi része az építési termékek forgalmazására 
vonatkozó harmonizált feltételek megállapítására és a 89/106/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésére vonatkozóan

•Minden EU-s tagállamban, így Magyarországon is közvetlenül 
hatályos EU-s jogszabály, nem kell külön bevezetni

•Ezzel egyidőben visszavonásra került a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM 
együttes rendelet, amely az építési termékek műszaki 
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba 
hozatalának és felhasználásának részleteit szabályozta
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Jogszabályi háttér

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

•a rendelet kötelező jelleggel csak harmonizált európai szabvánnyal
lefedett építési termékekre vonatkozik

•ha a termékre vonatkozik egy harmonizált európai szabvány, akkor a 
gyártó köteles a rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatot adni a 2013. 
július 1. után forgalomba hozott termékeihez

•többi termék esetén a gyártó európai m űszak értékelést (ETA) 
készíttethet (nem kötelező) valamely műszak értékel ő szervezettel
(TAB), viszont
ha elkészült az európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat 
kiállítása kötelez ő
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Jogszabályi háttér

3/2003 (I.25.) rendelet
FORGALMAZÁS
BETERVEZÉS,

BEÉPÍTÉS
megfelelőség igazolás

minden építési termékre kötelez ő
-hEN
- ETA
- ÉME
alapján

3/2003 (I.25.) rendelet
FORGALMAZÁS
BETERVEZÉS,

BEÉPÍTÉS
megfelelőség igazolás

minden építési termékre kötelez ő
-hEN
- ETA
- ÉME
alapján

305/2011/EU rendelet
FORGALMAZÁS

teljesítmény nyilatkozat
kötelez ő, ha van 

-hEN
- ETA

viszont az ETA
kérelmezése nem kötelező !

305/2011/EU rendelet
FORGALMAZÁS

teljesítmény nyilatkozat
kötelez ő, ha van 

-hEN
- ETA

viszont az ETA
kérelmezése nem kötelező !

275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet
BETERVEZÉS, BEÉPÍTÉS

teljesítmény nyilatkozat minden építési termékre
(a rendeletben foglalt kivételektől eltekintve) kötelez ő

- hEN, ETA, NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés ), 
vagy még érvényes ÉME, illetve megfelelő szabvány alapján

275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet
BETERVEZÉS, BEÉPÍTÉS

teljesítmény nyilatkozat minden építési termékre
(a rendeletben foglalt kivételektől eltekintve) kötelez ő

- hEN, ETA, NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés ), 
vagy még érvényes ÉME, illetve megfelelő szabvány alapján



275/2013 (VII. 16.) Korm ányrendelet az építési term ékek építm énybe 
történ ő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítm ény igazolásának részletes szabályairól

•a kormányrendelet nem a 305/2011/EU rendelet hazai bevezetése, 
hanem annak kiegészítése

•forgalmazási kérdésekkel nem foglalkozik

•minden építési termék esetén, a rendeletben foglalt kivételektől 
eltekintve, a beépítés feltételeként a teljesítménynyilatkozat megléte 
kötelez ő

•a teljesítménynyilatkozat alapja lehet harmonizált európai szabvány, 
európai műszaki engedély (ETA, annak lejáratáig), európai műszaki 
értékelés („új” ETA), építőipari műszaki engedély (ÉME, annak 
lejáratáig), nemzeti műszaki értékelés (NMÉ), megfelelő tartalmú
szabvány

7

Jogszabályi háttér
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Forgalmazás és beépítés feltételei
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A teljesítménynyilatkozat elkészítésének folyamata
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Műszaki
specifikációk

MSZ* (EN), (ISO)MSZ* (EN), (ISO)

ÉME, NMÉ, illetve
nem harmonizált 
szabvány alapján
a CE jelölés nem 

lehetséges !!!

ÉME, NMÉ, illetve
nem harmonizált 
szabvány alapján
a CE jelölés nem 

lehetséges !!!
* Csak bizonyos, a Korm.r. által meghatározott feltételeknek megfelelő szabvány
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Alapvető összefüggések az építményekre vonatkozó alapvető követelmények, 
az építési termékekre vonatkozó alapvető jellemzők, valamint a tervezés, 

kivitelezés és a teljesítménynyilatkozat között



11

Napkollektor – építési termék?
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Napkollektor – építési termék?

ÉPÍTÉSI TERMÉK ?

IGEN



13

A teljesítménynyilatkozat tartalma

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT – 305/2011/EU RENDELET 
III. MELLÉKLET
•A terméktípus egyedi azonosító kódja
•Típus, tétel vagy sorozatszám, ami lehetővé teszi a termék 
azonosítását
•Az építési termék rendeltetése, felhasználási területe
•A gyártó neve, címe
•A gyártó nevében eljáró meghatalmazott képvisel neve, címe (ha van)
•A termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
vonatkozó rendszer, vagy rendszerek
•A közreműködő kijelölt/bejelentett tanúsító szerv, vizsgáló
laboratórium vagy műszaki értékelő szervezet neve és címe, valamint 
az általa kiadott dokumentum lehivatkozása
•A nyilatkozat szerinti TELJESÍTMÉNY
•Gyártó nyilatkozata és aláírása
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A teljesítménynyilatkozat tartalma

NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTM ÉNY – PÉLDA (napkollektor)
(MSZ EN 12975-1 figyelembevételével)

Alapvet ő tulajdonság Teljesítmény Műszaki el őírás

Abszorber belső
nyomásállóság

15 bar, megfelel az MSZ EN 
12975-1 5.3.1. és 5.3.2-nek

ÉME A-…/év
NMÉ A-…/év

Hőállóság Megfelel az MSZ EN 12975-1 
5.3.1. és 5.3.3-nak

Sugárzással szembeni 
ellenállás

NPD

Külső hőlökés állóság Megfelel az MSZ EN 12975-1 
5.3.1. és 5.3.5-nek

Belső hőlökés állóság Megfelel az MSZ EN 12975-1 
5.3.1. és 5.3.6-nak

Behatoló esővízzel 
szembeni ellenállás

NPD
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A teljesítménynyilatkozat tartalma

NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTM ÉNY – PÉLDA (napkollektor)
(MSZ EN 12975-1 figyelembevételével)

Alapvet ő tulajdonság Teljesítmény Műszaki el őírás

Mechanikai terheléssel 
szembeni ellenállás

Max. 1000 Pa
Megfelel az MSZ EN 12975-1 

5.3.1. és 5.3.8-nak

ÉME A-…/év
NMÉ A-…/évHőteljesítmény

1500 W
Megfelel az MSZ EN 12975-1 

5.3.1. és 5.3.9-nek

Fagyállóság NPD

Pangási hőmérséklet 190 oC
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Teljesítményállandósági rendszer

M/369 mandátum szerint
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Teljesítményállandósági rendszer

CPR V. melléklete szerint:

3. rendszer :

-A gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést

-Bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását
típusvizsgálat (ideértve a gyártó által végrehajtott mintavételt is), 
típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró
dokumentációja alapján

A műszaki értékelés során elvégzett vizsgálatok felhasználhatók a 
terméktípus meghatározásához.
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Az ÉMI Nonprofit Kft. műszaki értékelő szervezet
(TAB)

Jogosultság Európai és Nemzeti Műszaki Értékelés kiadására



Budavári Zoltán
Műszaki Értékelő Iroda vezető

www.emi.hu
E-mail: zbudavari@emi.hu
Telefon: +36-1-372-6187

Kösz önöm a figyelmüket!


