NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
a nem harmonizált területhez tartozó építési termékek forgalomba hozatalának
illetve beépítésének sajátos feltételeiről

Bevezetés
Az építési termékekre vonatkozó nemzeti előírások vizsgálata kapcsán érdemes különbséget tenni a
kelet-európai, illetve a nyugat-európai országok előírásai között, elsősorban a korábbi jogrend és
engedélyezési hagyományok miatt.
A kelet-európai országok szabályozásai, köztük a magyarországi szabályozás is, az építési termékek
nemzeti forgalmazása, beépítése vonatkozásában általában kötelező jellegűek a 305/2011/EU
rendelet (CPR) alá nem tartozó, nem harmonizált területre, vagyis azon termékek részére, amelyekre
harmonizált európai termékszabvány nincs bevezetve, vagy európai műszaki értékelést (ETA) nem
adtak ki. Ez általában egy nemzeti műszaki értékelés vagy engedély kiadását, illetve bizonyos
esetekben az üzemi gyártásellenőrzés vizsgálatát és felügyeletét, valamint egy teljesítménynyilatkozat kiadásának kötelezettségét jelenti.
A nyugat-európai országokban a nemzeti műszaki engedélyek általában önkéntesen kérelmezhető és
kiadható dokumentumok, amelyek szükségességét elsősorban piaci és egyéb körülmények, nem
pedig jogszabályok követelik meg. Sok esetben valójában az „önkéntes” dokumentumok nélkül nem
forgalomképes a termék.
Az alábbiakban a térségünkben található néhány ország gyakorlatát ismertetjük:
Szlovákia
Az építési termékek nemzeti piacon történő forgalmazását a 133/2013 számú jogszabály szabályozza.
A jogszabály értelmében szlovák nemzeti műszaki értékelést kell készíteni azon termékekre, amelyek
harmonizált európai szabvánnyal (hEN), Európai Műszaki Értékeléssel (ETA), vagy külön
meghatározott szabvánnyal nincsenek lefedve (3. cikk (1) bekezdés). A jogszabály 6. cikke szerint
ezekre a termékekre nemzeti teljesítménynyilatkozat szükséges.
A kapcsolódó 162/2013 számú rendelet táblázatos formában megadja az építési termékek listáját,
valamint az egyes termékcsoportoknál az alkalmazandó teljesítményigazolási rendszereket. A lista
tartalmazza a rögzített tűzoltó készülékeket, valamint tűzjelző és érzékelő rendszereket, eszközöket,
ezek a 4101-4207 azonosítási szám alatt találhatók. A megadott teljesítményigazolási rendszer (1)-es,
amely szerint tanúsító szerv bevonása szükséges a gyártó üzemi gyártásellenőrző rendszerének
alapvizsgálatára, illetve annak folyamatos felügyeletére.
Lengyelország
Lengyelországban 2016-ban jelent meg, és 2017 elején lépett életbe a Pos. 1966-os rendelet az
építési termékek teljesítményének meghatározásáról, többek között a nemzeti műszaki értékelésről
és a nemzeti teljesítménynyilatkozatról. A jogszabály 7.§-a nemzeti teljesítménynyilatkozat
kötelezettségét írja elő a nem harmonizált területen a rendelet 1. sz. mellékletében szereplő építési
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termékekre a mellékletben megadva az alkalmazandó teljesítményigazolási rendszert. A nemzeti
rendszer alapján kiállított teljesítménynyilatkozat mellett a termékeket egy „B” jelöléssel kell ellátni.
Az 1. sz. melléklet 10-es pontjában (10. oldal) szerepelnek az aktív tűzvédelemmel kapcsolatos
termékek, az előírt teljesítményigazolási rendszer (1)-es, amely szerint tanúsító szerv bevonása
szükséges a gyártó üzemi gyártásellenőrző rendszerének alapvizsgálatára, illetve annak folyamatos
felügyeletére.
A rendelet 2. sz. mellékletében található a nemzeti teljesítménynyilatkozat minta, amelynek 7b.
pontjában a gyártónak meg kell adnia a nemzeti műszaki értékelés számát, a kijelölt műszaki értékelő
szervezet nevét, valamint a tanúsító szervezet nevét, akkreditációs számát, illetve a tanúsítvány
számát.
Csehország
Csehországban a 163/2002. számú kormányrendelet van érvényben az építési termékek műszaki
követelményeivel kapcsolatban. A rendelet 3.§-a alapján egy kijelölt szervezet egy 5 évig érvényes
építőipari műszaki engedélyt állít ki a gyártó vagy forgalmazó részére, amelynek érvényessége
meghosszabbítható. A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza azon építési termékeket, amelyekre a
rendelet vonatkozik, megadva a megfelelőségi eljárás módját.
A 2. sz. melléklet 10. pontjának 3. sora vonatkozik az aktív tűzvédelmi termékekre. Az alkalmazandó
eljárást az §5a. tartalmazza, amely szerint többek között kijelölt szervezetnek el kell végeznie a gyártó
üzemi gyártásellenőrző rendszerének alapvizsgálatát, valamint legalább évente egyszer annak
felügyeletét.
Csehországban jelenleg folyamatban van egy új nemzeti jogszabály készítése, amelynek egyik
lényeges eleme, hogy az építőipari műszaki engedélyt fel fogja váltani a nemzeti műszaki értékelés.
Az új jogszabály hatályba lépését 2020-ra tervezik.
Szlovénia
Szlovéniában az építési termék törvény (ZGPro-1) van érvényben a nem harmonizált területen lévő
építési termékek forgalmazására vonatkozóan. A jogszabály 5. cikkének (1) pontja szerint szlovén
műszaki engedély szükséges, amennyiben nincs alkalmazható szlovén nemzeti szabvány, vagy egyéb
legkorszerűbb publikált műszaki előírás nem áll rendelkezésre. A jogszabály 6. cikke értelmében a
gyártónak egy teljesítménynyilatkozatot kell kiállítania az érvényes műszaki előírás, valamint
amennyiben szükséges, a bevont tanúsító szerv nevének és a tanúsítvány számának megadásával.
A rendelet nem tartalmaz külön olyan mellékletet, amely a tárgyát képező építési termékeket
listázza, általánosságban érvényes minden olyan építési termékre, amelyre nem vonatkozik
harmonizált európai szabvány, vagy nem adtak ki rá európai műszaki értékelést, ETA-t.
Összefoglalás
A fenti kitekintés alapján a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet összhangban van a környező
országok gyakorlatával, semmilyen azonosítható többletkövetelményt nem tartalmaz azokhoz
képest. Igaz ez általánosságban és a tűzvédelmi célú építési termékek vonatkozásában is.
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