
TájékozTaTás az épíTési Termékek  
forgalmazásához és beépíTéséhez szükséges 
TeljesíTménynyilaTkozaT kiállíTásáról

Változások az építési termékek forgalmazási, betervezési és 
beépítési feltételeinek szabályozásában

2013. július 1-től teljes egészében alkalmazni kell az építési termékek forgalmazására vonatkozó, harmoni-
zált feltételeket megállapító, 2011. március 9-én kiadott 305/2011/eU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletet (Cpr). A rendelet szerint a harmonizált szabvánnyal lefedett építési termékek gyártója 
köteles teljesítménynyilatkozatot adni a 2013. július 1. után forgalomba hozott termékéhez.

A többi termék esetében, ha a gyártó európai műszaki értékelést (ETA) készíttet valamely kijelölt műszaki 
értékelő szervezettel, akkor az a termék is a rendelet hatálya alá kerül, és ő is köteles a teljesítmény-
nyilatkozat kiállítására.

A 305/2011/EU rendelet (CPR) csak forgalmazási feltételeket szabályoz, míg a felhasználási, azaz beter-
vezési és beépítési feltételek szabályozása nem esnek a hatálya alá.

Ennek a kimaradt területnek a szabályozásával a közelmúltban megjelent és hatályba lépett 275/2013 
(Vii.16.) kormányrendelet foglalkozik, amely a CPR kiegészítésének tekintendő. 

A kormányrendelet előírja, hogy minden építési termék teljesítményét, néhány, a rendeletben meg-
fogalmazott eset kivételével, kötelező teljesítménynyilatkozattal igazolni a beépítés feltétele-
ként. A kormányrendelet által így a teljesítménynyilatkozat kiállításának kötelező jellege a harmoni-
zált szabvánnyal lefedett termékeken túl kiterjed – a kivételeket leszámítva – az összes építési termékre.

a teljesítménynyilatkozat kiállítása kötelező!

Az építőipari kivitelezési tevékenységre a 191/2009 (iX.15.) kormányrendelet vonatkozik. 

A rendelet részletesen tárgyalja mind a tervező, a kivitelező, a felelős műszaki vezető és a 
műszaki ellenőr feladatait a kiviteli tervdokumentáció készítése, a kivitelezés során az elvárt mű-
szaki teljesítménnyel, illetve az építési termékek valós, teljesítménynyilatkozattal dokumentált 
teljesítményével kapcsolatban.

az építés szereplőinek meg kell ismerniük az újfajta teljesítménynyilatkozatokat, és meg 
kell követelniük a betervezendő, majd beépítendő építési termékekhez.



harmonizált szabvánnyal lefedett vagy eTa-val 
rendelkező építési termékek esetén

harmonizált szabvánnyal nem lefedett és 
eTa-val sem rendelkező termékek esetén

forgalmazás TeljesíTménynyilaTkozaT kötelező
a 305/2011/EU rendelet szerint

A 2012. évi LXXXVIII. piacfelügyeleti törvény  
a mérvadó

beépítés

TeljesíTménynyilaTkozaT kötelező
a 275/2013 (VII.16.) kormányrendelet szerint

A 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat 
felhasználható

Néhány, a rendeletben megfogalmazott eset kivételével

hogyan lesz egy építési terméknek teljesítménynyilatkozata?
A teljesítménynyilatkozat kiállítható az alábbi dokumentumok alapján, amennyiben a felsorolt do-
kumentumok által meghatározott terméktípus-meghatározás, illetve szükség szerint termék vagy 
üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány rendelkezésre áll.

 
A *-gal jelöltek csak abban az esetben, ha az adott dokumentumból kiolvashatóak a következők: a tervezett felhasználás szempontjából lényeges termékjellem-
zők, a lényeges termékjellemzők vizsgálatának, értékelésének módszerei, a termék teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a rendszere.

mi az émi szerepe a folyamatban?

A teljesítménynyilatkozat két meghatározó műszaki tartalmú alapdokumentumát, az európai mű-
szaki értékelést (ETA), illetve a nemzeti műszaki értékelést (NMÉ) kijelölt műszaki értékelő 
szervezet (TAB) készítheti a gyártó vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjének megbízása alapján.

Az émi nonprofit kft. az MKEH kijelölése, valamint az Európai Bizottság jóváhagyása alapján, továb-
bá az EOTA (European Organisation for Technical Assessment) teljes körű tagjaként, kijelölt műszaki 
értékelő szervezetként (TAB) jogosult európai műszaki értékelés (ETA) és nemzeti műszaki 
értékelés (NMÉ) kiadására.

Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelését és ellenőrzését az émi nonprofit kft. 
az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (notified body number: 1415) végzi.

További információ: ÉMI Nonprofit Kft. • www.emi.hu/segedletek • info@emi.hu

16 oldalas információs füzetünk honlapunkról térítésmentesen letölthető.

1. ábra: A teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú alapdokumentuma = termékre vonatkozó műszaki előírás

1. táblázat: A teljesítménynyilatkozatra vonatkozó előírások rendszere
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