
Tájékoztató az ivóvízzel érintkező építési termékek teljesítménynyilatkozatának az 
jogszabályi előírásoknak megfelelő kitöltéséről 

 

Számtalan megkeresés érkezik hozzánk évek óta az építési termékek piacának különböző 
szereplői részéről az ivóvízzel érintkező építési termékek tekintetében, melynek 
eredményeképpen rengeteg tájékoztató levél és állásfoglalás született már az ÉMI részéről, 
melyet számos rendezvény keretében is megosztottunk az érintettekkel. 

Jelen tájékoztató egy teljesítménynyilatkozat mintán keresztül mutatja be az egyes pontok 
helyes értelmezését. 

Az alábbi mintán a Teljesítménynyilatkozat kötelező kellékei fekete színnel vastagítva, a 
példaként megadottak piros színnel, míg az egyes pontokhoz tartozó magyarázatok kék színnel, 
zárójelben jelennek meg. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

………….. sz.  

{A teljesítménynyilatkozat azonosítója, melynek felépítését a gyártó határozhatja meg, 
megegyezhet akár az adott termék típusszámával/típuskódjával is!} 

 
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

{A 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon – alapesetben – minden 
építési termékhez ki kell állítani, ennek hiányában építési termék nem építhető be.} 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja (neve):  
pl. xyz típusú egyrétegű polietilén csövek (PE-RT II/EVOH) 

{adott termék több típusa is megadható egy teljesítménynyilatkozatban, azonban az egyes 
típusokhoz tartozó teljesítményértékeket egyértelműen kell megadni.} 

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: 
Ivóvízzel érintkező felhasználási területre 

{A gyártó kell meghatározza az adott termék felhasználási területét, mivel a termék 
teljesítményigazolási eljárása ez alapján, az ebből következő előírások figyelembevételével 
történik.} 

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint 
értesítési címe:  

ABC Épületgépészeti Kft. 
1111 VÁROS, UTCA út 12. 

{A gyártó az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját 
nevében vagy védjegye alatt egy ilyen terméket terveztet vagy gyártat és értékesít.  
Amennyiben egy importőr vagy forgalmazó a saját nevében vagy védjegye alatt hoz forgalomba 
egy terméket, illetve olyan módon módosít egy már forgalomba hozott építési terméket, ami 
befolyásolhatja a termék teljesítménynyilatkozatnak való megfelelőségét, az importőrt vagy a 
forgalmazót e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a gyártói kötelezettségek őt 
terhelik.} 



 

4. A meghatalmazott képviselő neve, címe:  
- 

{Meghatalmazott képviselő alkalmazása nem kötelező, más országbeli, vagy Európai Unión kívüli 
gyártó esetén van értelme, mivel a nemzeti hatóságok számára egyszerűbben elérhető.} 

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló (AVCP) rendszer vagy rendszerek:   
(1+) rendszer 

{Az alkalmazandó (AVCP) rendszert az adott termékre vonatkozó műszaki előírás határozza meg 
a termék tervezett felhasználási területének figyelembevételével. Az adott rendszer, melyet 
számkódok jelölnek egyértelműen meghatározza a gyártó, illetve a bevonandó ún. kijelölt 
szervezetek feladatait, az általuk kiadandó dokumentumokat.} 

6. Kijelölt szervezet neve, címe:  
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Tanúsítási Iroda, H-2000 
Szentendre, Dózsa György út 26. 

{Az (AVCP) rendszerkódok közül az (1), (1+), (2+) jelölésűek kijelölt tanúsító szervezet 
bevonására kötelezik az építési termék gyártóját a teljesítményigazolási eljárás lefolytatása 
során. Ebben az esetben a gyártó jogszerű teljesítménynyilatkozatot csak a kijelölt tanúsító 
szervezet által kiállított tanúsítvány birtokában tehet.  

(1), (1+) rendszerek esetén Teljesítményállandósági tanúsítvány, míg a (2+) rendszer esetén 
Üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány kerül kiállításra. 
Javasoljuk ezen tanúsítványok azonosítójának megadását is a teljesítménynyilatkozatban. 

(3) rendszer esetén kijelölt vizsgáló szervezetet szükséges igénybe venni a termék 
teljesítményének meghatározásához, míg (4) rendszer esetén nem szükséges kijelölt független 
szervezet bevonása, csak a gyártónak vannak feladatai a termék teljesítményének igazolási 
folyamatában. 

Az igénybe vehető vizsgáló és tanúsító szervezeteket a nemzeti kijelölő hatóság adott jogszabály 
alapján, a tevékenységre való felkészültség ellenőrzése után, adott műszaki területre jogosítja 
fel a tevékenység végzésére.} 

7. Műszaki előírás:  A-xyz/2015 számú Nemzeti Műszaki Értékelés  

A műszaki előírás kiadásának dátuma: 2015.11.11. 

A műszaki előírás kiadója: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
Műszaki Értékelő Iroda, H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

{A műszaki előírás a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú alapdokumentuma, amely -
alapvetően - harmonizált EN termékszabvány hiányában nemzeti műszaki értékelés (NMÉ) vagy 
európai műszaki értékelés (ETA) lehet. Egy adott termékre egy adott műszaki előírás vonatkozik. 

A műszaki értékelést végző szervezeteket a nemzeti kijelölő hatóság adott jogszabály alapján, a 
tevékenységre való felkészültség ellenőrzése után, adott termékkörök tekintetében jogosítja fel 
a tevékenység végzésére. 

  



A műszaki értékelő szervezet meghatározza az adott építési terméknek az adott felhasználási 
területhez releváns termékjellemzőit és vizsgálattal/számítással, illetve egyéb módokon megadja 
azok teljesítményértékeit. A műszaki értékelés során meghatározott, a műszaki értékelő 
dokumentumban szereplő teljesítményértékekre hivatkozhat a gyártó a 
teljesítménynyilatkozatban. 

A műszaki értékelés egy adott gyártó, adott építési termékére vonatkozik és a gyártó tulajdonát 
képezi, kizárólag ő állíthat ki annak alapján teljesítménynyilatkozatot. 

A még érvényben lévő Építőipari Műszaki Engedélyek (ÉME) is használhatóak műszaki 
előírásként lejáratukig, legfeljebb 2018.07.01-ig, ezután az időpont után nem létezik érvényes 
ÉME.} 

 

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető 
tulajdonságok 

(termékjellemzők) 

Teljesítmény 
(értékek) 

 

Műszaki előírás 
(alapvetően 1 db!) 

 
Tűzvédelmi  osztály NPD* 

A-xyz/2015 

Emberi fogyasztásra 
szánt vízre gyakorolt 
hatás 

Teljesíti a 201/2001 (X.25.) 
Kormányrendelet előírásait 

Kivitel Teljesíti az MSZ EN ISO 22391-
2:2010 5.1 pont előírásait 

Átlátszatlanság NPD* 

Méretek és 
mérettűrések 

-átlagos külső átmérő 

-falvastagság 

Teljesíti az MSZ EN ISO 22391-
2:2010 6. pont előírásait 

Belső nyomásállóság 
Teljesíti az MSZ EN ISO 22391-

2:2010 7. pont előírásait  
(T= 95⁰C,  t> 165h  p= 4,1MPa) 

Hosszváltozás 
hőkezeléskor T= 110⁰C;  t= 1h;  ≤ 3% 

Hőstabilitás 
hidrosztatikai 
nyomásvizsgálattal 

NPD* 

Tömegre 
vonatkoztatott folyási 
mutatószám (MFR) 

MFR 230/2,16  
1,6-2,4 [g/10 min)] 

Jelölés NPD* 

*nincs meghatározott teljesítményérték 



{A táblázat első oszlopában a műszaki előírásban szereplő termékjellemzőket kell felsorolni 
teljeskörűen, akkor is, ha nem mindegyikre lett meghatározva teljesítményérték.  

A táblázat második oszlopában az adott termékjellemző vonatkozásában meghatározott 
teljesítményértéket kell világos és egyértelmű módon megadni, szintek/osztályok/leírás révén. 
Amennyiben a leírás túl terjedelmes lenne, akkor a „teljesíti egy adott szabvány meghatározott 
pontjában leírtakat” is alkalmazható. 
A „megfelel” szó önmagában nem releváns, hisz megfelelni majd a tervező által, az adott 
épületekbe beépítendő termékekre előírtaknak kell, a műszaki előírás nem határoz meg 
követelményeket. Általános követelményeket pedig nemzeti jogszabályok, előírások 
határozhatnak meg, mint például a magyarországi Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ). 

Amennyiben adott teljesítményérték fennállása kiegészítő feltételekhez kötött, úgy ezeket a 
feltételeket is meg kell adni. 

A táblázat harmadik oszlopában a 7. pontban megadott műszaki előírást kell újból feltüntetni. 

(Sok gyártó felsorolja az adott teljesítményértékelés meghatározására vonatkozó módszert, 
vagyis a vizsgálati szabványt is, ez nem kötelező, az viszont lényeges, hogy a műszaki előírással 
ne keverjük össze a vizsgálati szabványokat!)} 

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  

 
    Minta János 
 „Termelési vezető” 

 
Város, ………..    .............................................................................. 
        (aláírás)  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


