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A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése

Asztalos István

Sika Hungária Kft. –

Az Európai Unió 2011-ben megalkotta a 305/2011/EU európai rendeletet, az un. építési termék ren-

deletet. Ezzel – figyelembe véve a korábbi építési termék irányelv (89/106/EGK) alkalmazási tapaszta-

latait – már rendelettel szabályozta az építési termékekre vonatkozó harmonizált feltételeket, és 

tanácsi irányelvet. A rendelet 2011. április 24-én 

lépett hatályba, de fontos – így a teljesítmény nyilatkozat is – csak 2013. július 1- l-

mazandók. A rendelet Magyarországon is közvetlenül hatályos és tisztázza at, 

valamint segíti a CE jelölés használatát. Egysze – remé-

nyeink szerint – csökkenni fognak a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások költségei.

Mindez az jelenti, hogy az építési termékek köre markánsan kettéválik. Ez a kettéválás 

eddig i . A harmonizált terület rendeletileg szabályozott, a 

A CE jelöléssel ellátott 

termékek két nagy területet fednek le: harmonizált európai sza

A nem harmonizált 

területen azonban l-

vet hatályon kívül helyezték, a CE jelölés el nem látott ter-

mékek forgalmazására és beépítésére a tagországok szabályokat alkothatnak, vagy módosítani fogják 

A vonatkozó szabályozás módosítása Magyarországon részben már elkészült, részben 

még folyamatban van a vállalko-

zások, különösen a kis- és középvállalkozások költségei. Az is kérdéses, hogy hogyan fognak a magyar 

szakemberek, mérnökök z új szabályok mentén dolgozni és hogyan fogják mindezt alkal-

mazni a gyakorlatban?

Az európai teljesítmény nyilatkozat

Magyarországon a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelettel vezették be a korábbi építési 

termék irányelv (89/106/EGK) rendelkezéseit. Ez a rendelet állapította meg, hogy a termékek gyártó-

jának, forgalomba hozójának s nyilatkozatot (SZMNY) kell kiadnia. Ezzel igazolta 

elményeknek való meg . Ez a 

dokumentum csak azonosítási adatokat tartalmazott (Gyártó vagy forgalmazó adatai; Termék rendel-

tetési célja, azonosításához szükséges adatok, gyártás dátuma, típusa; Kijelölt szervezet megnevezé-

, amelyeknek a termék megfelel; Az SZMNY 

z SZMNY azonosító száma, kiadás dátuma), ame-

és kell még ma is aláírnia.

A CE jelöléssel ellátható termékek esetében – 2013 . július 1- – a korábbi szállítói meg-

égi nyilatkozat helyébe az un. teljesítmény nyilatkozat fog lépni (DoP = Declaration of Perfor-

mance)

nyilatkozatban rögzített teljesítményének. Mivel az Európai Unión belül a CE 
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jelölés egyben szabad forgalmazást is jelent, ezért erre a termékkörre más szabályozás nem szüksé-

ges.

A teljesítmény nyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

• Termék típusa, egyedi azonosító kódja

• Termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám, amelyet a terméken kell fel-

tüntetni

• é-

se(k)

• A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, védjegye, valamint értesítési címe

•

• Teljesítmény álland

• r-

tékelési dokumentum alapján, a megadott rendszerben elvégzett feladatok leírása, a kiadott 

tanúsítvány me ezet neve és 

azonosító száma

• r-

tékelési dokumentum hivatkozási száma és kibocsátási dátuma

• Az adott esetb

a követelmények, amelyeknek a gyártó szerint a termék megfelel

• A rendeltetés(ek) vonatkozásában a harmonizált u-

mentum 

• n-

tekkel, osztályokkal, vagy leírással kell megadni

• eghatározott teljesítmény, az NPD

(NPD = No Performance Determined)

• n-

A teljesítmény nyilatkozat ilatkoznia kell, 

hogy a termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek (név, beosztás, kiállítás 

helye, dátuma, aláírás).

A teljesítmény nyilatkozatot valamennyi termékhez mellékelni kell nyomtatott vagy elektronikus 

formában. A teljesítmény nyilatkozat másolatát az interneten is közzé lehet tenni. Ezzel az is biztosít-

dokumentációt és a teljesítmény nyilatkozatot. A teljesítmény nyilatkozatot Magyarországon magyar 

nyelven kell rendelkezésre bocsátani.
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Átmeneti szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió kiépítésének fokozatossága ebben az esetben is indokolttá teszi, hogy az Építési ter-

é-

Ezzel összhangban a 2013. július , az építési termék irányelv (CPD) szerint forgalomba hozott 

építési termékeket az é . A gyártók 

tehát nyilatkoz a korábbi irányelv (CPD) szerint kiad é-

(ETAG), amelyeket 2013. július 1.

pítési termék irányelv (CPD) szerint tettek közzé, az építési termék rendelet (CPR) szerinti 

európai értékelési dokumentumként lehet használni. Ugyanez vonatkozik az építési termék irányelv 

é-

nyességi ideje alatt az építési termék rendelet l-

hatnak.

A magyarországi szabályozás tervezete

A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet, amely é-

ak és felhasználásának részletes 

szabályairól intézkedett 2013. július 1-

alapul szolgáló korábbi építési termék irányelvet (89/106/EGK) már 2011. április 24-én hatályon kívül 

helyezték és 2013. július 1-én életbe lép a teljesítmény nyilatkozat európai szabályozása, tehát vége a 

rendelet szabályozza. A Belügyminisztérium készített egy rendelet tervezetet, amely a magyar Kor-

mány portálján megtalálható. Ennek címe:

…./2013. (… …) Kormány í-

tésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

még nem tárgyalta meg, mert a 98/34/EK irányelv (korábbi 83/189/EGK) 

az Európai Bizottságot és ezen keresztül a többi tagállamot. Ez 

az értesítés – jelenlegi ismereteim szerint – megtörtént, de nem lehet tudni, hogy a rendelet végül is 

mikor fog Magyarországon hatályba lépni, mert ez a jogi procedúra akár hosszabb elhúzódást is 

eredményezhet. A rendelet tervezetben a hatálybalépésére vonatkozóan mindössze annyi szerepel, 

hogy „10.§ . napon lép hatályba.” A véglegesnek szánt változat 

egyébként csak az Európai Unió honlapján található meg és az összhangban van az európai termék 

rendelet szellemével, így veszem a bátorságot és ismertetem legfontosabb pontjait.

építési termék alatt, mert akkor tudjuk 

pontosan meghatározni azt a termékkört, amit nem harmonizált területnek neveztem. A definíció 

szerint, amely idézi az európai építési termék rendelet meghatározását:

Építési terméknek számít b

forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek 
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teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapv

tekintetében nyújtott teljesítményét.

követelményeket. Ez tehát azt jelenti, hogy az olyan termék, amit nem építenek be állandó jelleggel 

az építménybe, az nem számít építési terméknek, tehát nem tartozik e szabályozás hatálya alá. Ha-

é-

nyeket befolyásoló terméknek.

követelmények Magyarországon? 

Az Építési termék rendelet (CPD) – tekintettel az építési termékek sajátos jellegére – összhangban az 

ározza és részletesen körülírja az építési termék 

függnek össze. 

Ezek c

ltalános leírás

• Mechanikai szilárdság és állékonyság

•

• Higiénia, egészség és környezetvédelem

• Biztonságos használat és akadálymentesség

• Zajvédelem

•

• artható használata

Ugyanakkor a rendelet tervezet ezen a ponton már nem az európai definícióra hivatkozik, hanem az 

OTÉK meghatározására (253/1997. (XII. 20.), az országos településrendezési és építési követelmé-

szóló kormányrendelet). Az OTÉK nagyjából követi az európai építési termék rendelet szöve-

gét, de annál jóval részletesebben fejti ki mindezt. Itt tehát már némi vitára adhat alapot a kétféle 

szabályozás megléte, különösen egy nem Magyarországon gyártott, de itt forgalmazott termék ese-

tében. Az OTÉK- fejezet címe: , amelynek további alcímei 

:

•

• Állékonyság, mechanikai szilárdság

•

• Higiénia, egészség és környezetvédelem

• Biztonságos használat és akadálymentesség

• Zaj- és rezgés elleni védelem

•

• Vagyonvédelem

•

• Építmények egyes hatások elleni védelme

A rendelet- vel és 

beépítésével foglalkozik, de tartalmazza a teljesítmény igazolásának részletes szabályait is. Ugyanak-
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kor forgalmazási szabályokat is meghatároz nek

teljesítmények alapján kell meghatároznia a beé á-

l-

A 

rendelet tervezet záró paragrafusai között (12. §

végrehajtási szabályokat állapít meg az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált felté-

ást a korábbi szállítói megfe-

a a gyártó igazolni. Mivel a teljesítmény 

nyilatkozatot a gyártó a honlapján is közzé teheti, a termék beazonosítását a szállítólevél 

fogja biztosítani (gyártási számot lásd a szállítólevélen).

A rendelet tervezet kimondja, hogy azokra az építési termékekre, amelyek nem rendelkeznek CE jelö-

léssel szintén ki kell állítani teljesítmény nyilatkozatot. Ezt meg lehet tenni nem harmonizált európai 

szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány vagy 2013. július 1-

ozat. Ha ezt 

nem rtékelést (ez váltja fel a korábbi ÉME rendsze-

ékelést (ETA) kell csináltatni. A rendelet tervezet részletesen szabályoz-

rtékelés készítésének szabályait, amelyek hasonlóak a korábbi ÉME készítésé-

nek szabályaihoz, de beilleszti azt az új jogrendbe.

A rendelet tervezet meghatározza, hogy ebben az esetben (nem harmonizált terület) mit kell, hogy 

tartalmazzon a teljesítmény nyilatkozat:

• A terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítmény nyilatkozatot kiadták

• Az építési terméke

en

•

2013. július 1- (ÉME) hivatkozási számát és kibo-

csátási dátumát

• Az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módját

• A

felsorolását

• A m-

n

• Az építési termék-szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás eredménye-

írt követelményekre vonatkozóan

• A 3. bekezdésben felsorolt dokumentumok alapján, 

amelyekre nincs megállapítva a termék teljesítménye, az NPD (No Performance Determined -

A rendelet tervezet megengedi a honvédelmi és katonai célú építményekben a NATO értékelési eljá-

rás szerinti további eljárás nélküli beépítését. 

A rendelet tervezet néhány kivételt is megenged. Az egyik ilyen az egyedi termékek, a másik a hely-

színen gyártott, a harmadik a , a negyedik a bontott, az ötödik a hagyományos 
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vagy természetes építési termékek köre. Ha ezekre a termékekre nem áll rendelkezésre a gyártó által 

önkéntesen kiadott teljesítmény nyilatkozat, akkor é-

tervezett beépítése megfelel az új szabályozásban foglaltaknak (1997. évi LXXVIII. törvény 41. §-a, 

amely az épített környezet alakításáról és vé

e-

– CE jelöléssel nem 

– , 1 vagy 2+ rend-

szer szerint kell végezni.

Átmeneti szabályok Magyarországon

. A 2013. július 1-

ki , de legfeljebb 2018. július 1-ig 

hatályban maradnak. A rendelet tervezet kimondja, hogy közlekedésépítési területen is ezeket a sza-

bályokat kell alkalmazni az építési termékekre. Hatályon kívül helyezi a rendelet tervezet 

a területrendezési, a településrendezési és az építészeti- vtanácsokról szóló (40/1999. IV. 

23.) rendeletet. Azt azonban, hogy mi lesz a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelettel, 

a-

lomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályait tartalmazta még nem lehet tudni. Lehet-

séges, hogy 2013. július 1- nak továbbra is ki kell adnia ilat-

kozatot és teljesítmény nyilatkozatot is?

Budapest, 2013. május 28.
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