
 

 

Szakmai állásfoglalás 

 

 

Tárgy: tájékoztatás a közúti zajárnyékoló berendezésekre hazai felhasználására vonatkozó 

műszaki specifikációkról.  

Ü.ink.: Michelberger Mátyás 

 

Az ÉMI Nonprofit Kft. a tárgyi témával kapcsolatban - több irányú megkeresésekre - az 

alábbi állásfoglalást készítette:  

 

 Az ÉMI az általa kiadott és jelenleg is érvényben lévő Építőipari Műszaki Engedé-

lyekben a zajárnyékoló termékeket közúti, vasúti, ill. egyéb zajok elleni védelem fel-

használási területre vizsgálta. 

 Az ÉMI a közúti területre vonatkozóan – az akusztikai tulajdonságok szempontjából – 

figyelembe vette az MSZ EN 14388 számú harmonizált szabvány előírásait is.  

 A vasúti zajra vonatkozó értékelést – mivel az MSZ EN 1793 számú szabványok nem 

tartalmaznak vasúti zaj csökkentése szempontjából követelményeket - a  DS 80000103 

sz. ( kiadó: RLE, kelt. 1991. január ) alapján végeztük. 

 A hazai közúthálózat üzemeltetéséért felelős mindenkori Minisztérium alá tartozó hát-

tér szervezeteknek előírja, hogy az általuk végzett/végeztetett munkák során tevékeny-

ségükben és szerződéseikben is követniük kell az ÚT 2-1.303:2006 előírásit ( pl. zaj-

védő fal csak ÉME-vel kerülhet betervezésre) ) ami ellentmond az építési termékek 

forgalomba hozatalának és felhasználásnak szabályairól szóló 3/2003. ( I.25.) BM-

GKM-KvVM együttes rendelet azon előírásával miszerint – az un. együttélési időt 

követően- csak a honosított harmonizált európai szabvány a betervezéshez szükséges 

műszaki specifikáció. 

 Az ÉMI megkeresésére a Magyar Útügyi Társaság 2012. febr. 7-i levelében jelezte, 

hogy a közúti zajárnyékoló termékek létesítésére vonatkozó útügyi műszaki előírás fe-

lülvizsgálata folyamatban van és az átdolgozott előírás megjelenése 2012 második fél-

évében várható.  

 A módosított előírás a termékek betervezéséhez szükséges műszaki specifikációként 

már az MSZ EN 14388 szabványt írja elő, ez egyidejűleg azt is jelent, hogy a megfele-

lőség igazolási eljárás alapját is ezen szabvány képezi. Az Útügyi Műszaki Előírásban 

szereplő minimálisan igazolandó termékjellemzők esetleges változásáról nincs tudo-

másunk.     

  Az Útügyi Műszaki Előírás fentiek szerinti módosítása miatt az érvényes ÉME-vel 

rendelkező termékek esetében a harmonizált szabványban megadott 3 megfelelőség 

igazolási módozat szerint – a meglévő vizsgálati eredmények értelemszerű felhaszná-

lásával, továbbá kiegészítő vizsgálatok ( terhekkel szembeni ellenállás, kőtörmelék-

hullás veszélye, tartósság, fényvisszaverés…) elvégzésével kell az. un típusvizsgálati 

jegyzőkönyvet összeállítani ( bejelentett vizsgálati laboratórium által elvégezve ) és a 

gyártó által végzett gyártásellenőrzéssel együtt lehet CE megfelelőségi jelölést a ter-

mékeken elhelyezni. 

 

 

 

 



 Az ÉMI Nonprofit Kft. 2011 évben kérelmezte vizsgálatra való kijelölésének és az Eu-

rópai Unió felé történő bejelentésnek bővítését az MSZ EN 14388:2005 szabvány te-

kintetében. 

 Az ÉMI véleménye szerint a fenti ellentmondás feloldásáig ( 2012. második félév ) 

közúti felhasználás esetén az ÉME-vel, ill. a CE megfelelőségi jellel jogszerűen el-

látott termékek is betervezhetőek és beépíthetőek, de csak abban az esetben, ha az 

eseti felelős tervező igazolja, hogy a műszaki specifikációkban tanúsított termék-

jellemzők kielégítik az adott felhasználási helyre előírt követelményeket.    
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