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Többen így ismerhetnek 

Az ÉMI elnevezés változásai : 

 
 


Építésügyii Minőségellenőrző Intézet 


ÉMI Rt. 


ÉMI Kht. 


ÉMI Nonprofit Kft. 
 
 

Vizsgáló mérnöki munkakör, 
Műszaki szakértő 
Igazságügyi szakértő 
 
 
Új  ÉMI arculat 2016-tól 
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 FEJEZET CÍME: 
 
 
 

RENDELETI ÉS SZABVÁNYI HÁTTÉR 

 

 

I. 
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Változó jogszabályok 
 

 
A jól működő erős 
gazdaságnak és az 
egységes piacnak 
alapfeltétele az áruk 
szabad mozgása, aminek 
egyik fontos eszköze az 
egységes forgalomba 
hozatali szabályok.  
Európa így tud és így akar 
versenyezni az Egyesült 
Államokkal és a hatalmas 
ázsiai gazdaságokkal. 
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Változó jogszabályok 

Hazánk 2004 óta 
tagja az Európai 
Uniónak 
 
Az Európai Unió 
komoly 
módosításokat 
vezetett be az építési 
termékek területén 
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Változó jogszabályok 

305/2011/EU rendelet –  
Construction Product Regulation (CPR) 
 
• 2013. július 1-től életbe lépett a  

305/2011/EU európai parlamenti  
és tanácsi rendelet érdemi része  
az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítására 
és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésére vonatkozóan 
 

• Minden EU-s tagállamban, így Magyarországon is közvetlenül hatályos EU-s 
jogszabály, nem kell külön bevezetni 
 

• Ezzel egyidőben visszavonták a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet, 
amely az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, 
valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részleteit szabályozta 
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Változó jogszabályok 

305/2011/EU rendelet –  
Construction Product Regulation (CPR) 
 
• a rendelet kötelező jelleggel csak  

harmonizált európai szabvánnyal  
lefedett építési termékekre vonatkozik 
 

• ha a termékre vonatkozik egy harmonizált európai szabvány, akkor a gyártó köteles a 
rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatot adni a 2013. július 1. után forgalomba 
hozott termékeihez 
 

• többi termék esetén a gyártó európai műszak értékelést (ETA) készíttethet (nem 
kötelező) valamely műszak értékelő szervezettel (TAB), viszont ha elkészült az európai 
műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat kiállítása kötelező 
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Új fogalmak a 305/2011/EU rendeletben.. 

     CPD 
 89/106/EEC 

CPR 
305/2011/EU 

Minőség 
(a megfelelőség alapja) teljesítményállandóság 

Szállítói megfelelőségi 
nyilatkozat 

Megfelelőség igazolási 
rendszer (1, 1+, 2, 2+, 3, 4) 

teljesítménynyilatkozat 

Teljesítmény állandóság 
értékelésére és 
ellenőrzésére szolgáló 
rendszer (1, 1+, 2+, 3, 4) 
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Új fogalmak a 305/2011/EU rendeletben.. 

     CPD 
 89/106/EEC 

CPR 
305/2011/EU 

Európai Műszaki Engedély  - ETA  
(European Technical Approval) 

Európai Műszaki Értékelés „új ETA” 
(Eurpoean Technical Assesment) 

ETA: termék alkalmassági 
engedély adott felhasználási 
területre 

Jóváhagyó szerv - AB (Approval 
Body) 

„új ETA: teljesítményértékek meg 
adása az alkalmasság megítélése 
nélkül 

Műszaki Értékelést végző Szerv – 
TAB (Technical Assesment Body) 
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MEGÚJULT FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK - CPR 

• Építési termék: Bármely olyan termék vagy készlet, melyet azért állítottak elő és 
hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel 
beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel 
kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét 

• Építési termék teljesítménye: A termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, 
szintekkel osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye 

• Harmonizált műszaki előírások: Harmonizált szabványok és európai értékelési 
dokumentumok 

• Európai Műszaki értékelés: Az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői 
vonatkozásában a megfelelő európai értékelési dokumentummal összhangban 
végzett dokumentált értékelése 
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Változó jogszabályok 

 
 
 
 
 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi  
LXXVIII. törvény  

Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető 
követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni. 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rU0qeQXmAlmBiM&tbnid=RQw-galHCKfbbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://balatoninyaralo.hu/modosul-a-balaton-torveny/&ei=1OMuUpGiJOaR0QWJ94DIAw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNHrjnpG5ufOKt6ujq9M6aWyu_4bGA&ust=1378890992645364
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Változó jogszabályok 

275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet 
az építési termékek építménybe  
történő betervezésének és beépíté- 
sének, ennek során a teljesítmény  
igazolásának részletes szabályairól 

 

• a kormányrendelet nem a 305/2011/EU rendelet hazai bevezetése, hanem annak 
kiegészítése  

• forgalmazási kérdésekkel nem foglalkozik 
• minden építési termék esetén, a rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, a 

beépítés feltételeként a teljesítménynyilatkozat megléte kötelező  
• a teljesítménynyilatkozat alapja lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki 

engedély (ETA, annak lejáratáig), európai műszaki értékelés („új” ETA), építőipari 
műszaki engedély (ÉME, annak lejáratáig), nemzeti műszaki értékelés (NMÉ), 
megfelelő tartalmú szabvány 
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„Építményekre vonatkozó Alapvető követelmények” a CPR-ben 

1.Mechanikai szilárdság és állékonyság  

2.Tűzbiztonság 

3.Higiénia, egészség és környezetvédelem (üvegházhatás) 
4.Biztonságos használat és akadálymentesség 

Fogyatékkal élő személyek általi használat 

5.Zajvédelem 

6.Energiatakarékosság és hővédelem 
Az épületeknek energiahatékonyaknak is kell lenniük; felépítésük és szét-szerelésük 
során a lehető legkevesebb energiát szabad csak felhasználniuk 

7.Természeti erőforrások fenntartható használata 
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OTÉK - Alapvető követelmények a 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben 

50. § (3) Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

b) a tűzbiztonság, 

c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 

e) a zaj és rezgés elleni védelem, 

f) az energiatakarékosság és hővédelem, 

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 

h) a természeti erőforrások fenntartható használata 
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Változás a tervezői felelősségben 

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályai 
 
A teljesítményelvárás megadható: 

1. Jogszabályban meghatározott teljesítménykövetelményre hivatkozással 
2. Egyértelműen beazonosítható építési termék megjelölésével Ekkor ennek összes 

ismert jellemzője lesz a minimum elvárás. 
3. Elvárt teljesítményjellemző megadásával 

A követelményeket az összes alapvető jellemzőre meg kell fogalmazni. 
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Joganyagok elérhetősége 

www.magyarorszag.hu   - aktuális állapot 

                                                                         www.eur-lex.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

További magyarázatokkal, 

időgép funkcióval   www.epitesijog.hu 

 

 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.epitesijog.hu/
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További részletek angolul tudóknak EU honlapokon 

www.eota.be 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eota.be/
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További részletek angolul tudóknak EU honlapokon 

www.eur-lex.europa.eu 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/ 
enterprise/newapproach/
nando/ 
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Régebbi és újabb ÉME fedlap minta 
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Első típusvizsgálat dokumentumai 
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Európai Műszaki Engedélyek az EOTA honlapján 
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Termékek CE jelölése 

 
A jelölés szükséges tartalma rögzített !! 
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Új dokumentum típus 
 –Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) 

 
Az Építőipari Műszaki 
Engedélyek érvényességük 
lejártakor nem hosszabbíthatók 
meg.  
Ha változtatás történik a 
terméken, vagy módossítás 
történik az utóellenőrzés során 
át kell dolgozni NMÉ-vé. 
 

Minimális teljesítményjellemző 
tartalmi elvárás van a 
Kormányrendelet 
mellékletében  
Jogszabály változás várható !! 
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Teljesítménynyilatkozat –  
305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerint 

 
• A terméktípus egyedi azonosító kódja 
• Típus, tétel vagy sorozatszám, ami  

lehetővé teszi a termék azonosítását 
• Az építési termék rendeltetése,  

felhasználási területe 
• A gyártó neve, címe 
• A gyártó nevében eljáró meghatalmazott képvisel neve, címe (ha van) 
• A termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó 

rendszer, vagy rendszerek 
• A közreműködő kijelölt/bejelentett tanúsító szerv, vizsgáló laboratórium vagy 

műszaki értékelő szervezet neve és címe, valamint az általa kiadott dokumentum 
lehivatkozása 

• A nyilatkozat szerinti TELJESÍTMÉNY 
• Gyártó nyilatkozata és aláírása 
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Forgalmazás, beépítés … 

 
• Maradtak-e tisztázatlan kérdések? 

 
 

(Ha maradt idő, folytatólagosan magyarázok.) 
 
Későbbi kérdésekhez az elérhetőségeim: 
 
Papp Imre 
ipapp@emi.hu 
+36-30-212-4337 

mailto:ipapp@emi.hu
mailto:ipapp@emi.hu
mailto:ipapp@emi.hu
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A Magyar Mérnöki Kamara honlapról letölthető segédlet 
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Végeredmény. 

Amikor nincs az építkezésen  
műszaki ellenőr  

Ne ismétlődjön !! 



KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 
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Az ÉMI honlapján sok hasznos információ, publikáció 

 és az ÉMINFO adatbázisok elérhetők 

 



BME Építési műszaki ellenőr 

felkészítő tanfolyam 

2015.09.28. 
31 

Elérhetők a még érvényes  ÉME adatok… 
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2015.09.28. 

32 

Lekérhetők a Nemzeti Műszaki Értékelés adatok… 
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Nyílászárók területének termékszabványai 

• Függönyfalak  MSZ EN 13830:2004 

• Árnyékolók, redőnyök MSZ EN 13561:2004+A1:2009 

• Garázskapuk, ipari kapuk MSZ EN 13241-1:2003+A1:2011 

 

• Hőszigetelő üvegek  MSZ EN 1279-5:2005+A2:2010 

• Ablakok, bejárati ajtók MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 

 

• Beltéri ajtók   MSZ 9386:1993 (visszavont!) 

  (prEN 14351-2:2014– még nem hatályos) 

• Tűzgátló, füstgátló  ajtók MSZ EN 14600:2006 

    (pr EN 14351-3 – nem hatályos) 

• Automata ajtók  (prEN 12650 – nem hatályos) 33 
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MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010  

„Ablakok és ajtók. Termékszabvány„ 

  

34 

alapanyagtól független 

követelményeket ad 
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A termékszabvány  

23 jellemzőt ír le, 

egységesíti  

Európában a jelölést 

35 
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A CE jelöléshez csak az alapvető tulajdonságok 

vizsgálatai szükségesek 

 

36 
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Magyarországi teljesítőképességi  

követelmény szabvány – MSZ 9333:2011 

Nemzeti előírás a 

homlokzati szerkezetekre 



BME Építési műszaki ellenőr felkészítő 

tanfolyam 2015.09.28. 38 

Magyarországi teljesítőképességi  

követelmény szabvány – MSZ 9333:2011 

38 

Minimum követelményeket és beépítéstől függő előírásokat ad 
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Teljesítményfokozatok az MSZ EN 12207:2001 szerint 

1. osztály 

2. osztály 

3. osztály 

4. osztály 

EU -  3. osztályú!? 

=  a 3. szigorú fokozatnak megfelel 
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A legszembetűnőbb változás, hogy a jól ismert „k-

értéket” felváltják az ’U’-val jelölt, egész ablakra (w), 

üvegezésre (g) és keretre (f) vonatkozó jellemzők. 

Uw, Ug, Uf 

 

Hőszigetelés 

A szabvány szerint három lehetőség van 

a szükséges „U” értékek meghatározására: 

- táblázatból vett érték, 

- számítás (egyszerű, részletes) vagy 

- mérés. 
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20/2014. (III. 7.) BM rendelet 

1. melléklet -költségoptimalizált követelményszint 

41 
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Uw - számítása 

 

UF = 1,2 W/m2K  

UG = 1,1 W/m2K  

 = 0,04 W/mK  

UW = 1,23 W/m2K  

Egy megszokott 

ablakmegoldás… 

 



A szigorúbb értékeknek megfelelő szerkezeti 

kialakítást már láthatjuk szakmai fórumokon  

Szükséges szerkezeti kialakítás: 

- Megfelelő légzáró tömítések 

- Optimalizált vízvető kialakítás 

- Vastagított tok és szárnyprofil 

- Három rétegű üvegezés 

 

 

 

 

 
•                                                                                                     Fotó: Fensterbau 2012 Papp Imre 

 
•                                                                                                     
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További információk, cikkek és előadások anyaga  

az ÉMI honlapján  - http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/publikaciok.html 

44 


