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Az építési folyamatok
minőségbiztosítása 



Építési folyamatban résztvevők

• Megrendelő, beruházó
• Beruházást lebonyolító
• Tervező – szaktervezők
• Hatóságok

• Építéshatóság
• Tűzoltóság
• ANTSZ
• Műemlékvédelmi (KÖH), régészeti, …

• Közművek
• Kivitelezők
• Kereskedők
• Építésfelügyelet
• Országos Katasztrófavédelem …
• Bankok



Szabályozások
• Építési hatósági eljárásról
• Építésügyi hatósági eljárásokról, …
• Étv – Építési törvény 62. paragrafus alapján  - OTÉK (Országos 

településrendezési és építési követelmények)
• ……

• TERMÉK ÉS SZERKEZET



Az építési termékek megfelelőség igazolása
az épület tervezési és megvalósulási 

folyamatában



Az Európai Uniós direktívák



A 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM rendelet

az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség 
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 

felhasználásának részletes szabályairól



Alapvető követelmények

az Étv 31.§ (2) bekezdésben megfogalmazott 
alapvető követelmények:

• mechanikai ellenállás és stabilitás,
• tűzbiztonság,
• higiénia, egészség- és környezetvédelem,
• a használati biztonság,
• a zaj és rezgés elleni védelem 
• energiatakarékosság és hővédelem,
• (élet- és katasztrófavédelem)



Műszaki specifikáció

A R. 3.§ (2) bekezdése szerint: (2) Építési terméket 
építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott 
műszaki specifikáció van. 

A R. szerint műszaki specifikáció lehet:
a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított 

harmonizált szabvány;
b) az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően az 

európai műszaki engedély(ETA);
c) építőipari műszaki engedély (ÉME)

Jóváhagyott: akkreditált intézet által elfogadott!



Építőipari műszaki engedély - ÉME

Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által - más
jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában - kiadott
műszaki specifikáció, amely tartalmazza:

a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és
alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra,
beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki
megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó
követelményeket,

továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait
is;

az ÉME egy – az alap- és szerelési anyagokat, gyártási és 
tárolási, szállítási körülményeket is érintő – követelmény 
meghatározás, a terméktől elvárt műszaki paraméterek 
listája (egyebek mellett). 



Építőipari műszaki engedély - ÉME

• Honlapon megtekinthető publikus rész
• Vizsgálati jegyzőkönyvek

• Honlapon csak tájékoztató (bélyegző és aláírás nélkül)
– Kinek a tulajdona
– Érvényes vagy nem
– Mire vonatkozik



Építőipari műszaki 
engedély - ÉME



Külön szervezeti bizonyítványok

• MABISZ igazolás
• Cégminősítések
• KIVÉT – Kiváló Építési Termék
• Minősített kivitelező
• Minősített Felhasználó
• Magyar Termék Díj



Megfelelőség igazolás

A tervezőnek az engedélyezési terv benyújtásakor 
nyilatkoznia kell a 37/2007.(XII.13.)ÖTM szerint. 

Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha 
arra jóváhagyott műszaki specifikáció van. 

Az építési célú termékekre vonatkozik az Étv 41.§ (1) 
bekezdésében szereplő előírás, mely szerint: építési célra 
anyagot, készterméket és berendezést csak külön 
jogszabályban meghatározott megfelelőség igazolással
szabad forgalomba hozni és beépíteni.



Alapfogalmak

Honosított harmonizált szabvány
• az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai 

Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a magyar 
eljárási rendnek megfelelően honosítottak, és nemzeti szabványként 
közzétettek;

• CEN által közzétett szabványt 6 hónapon belül honosítani kell
– J – angolul; C – cím lefordítással; N – magyarra fordítva

Európai műszaki engedély (ETA)
• olyan műszaki specifikáció, amelyet harmonizált európai szabvány 

hiányában egy termékre vonatkozóan dolgoztak ki…

Útmutató az Európai műszaki engedélyhez 
• ETAG

Jóváhagyó szervezet
• ÉME kidolgozására és kiadására feljogosított szervezet



ETAG - útmutató



ETA – Európai műszaki engedély alapján –
CE jelzet



CE jelzet



Megfelelőség igazolás

az ÉME - követelmény meghatározás, a terméktől elvárt 
műszaki paraméterekkel

A megfelelőség igazolás a már kész termék vizsgálatán 
alapuló dokumentum
1 – Tanúsítvány – ÉMI kht
2-4 – Szállítói megfelelőség igazolás

• igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás 
megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt 
követelményeknek 



Az építési termék

Az építési termékek műszaki követelményeit, megfelelőség
igazolását, valamint forgalomba hozatalát és
felhasználását szabályozza a:

3/2003.(I.25.)BM-GKM-KvVM együttes rendelet

A R. szerint: Építési terméket építménybe betervezni akkor 
szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van. 

A R. szerint műszaki specifikáció lehet:
• a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított 

harmonizált szabvány;
• b) (…) európai műszaki engedély (ETA);
• c) építőipari műszaki engedély (ÉME) 





• mechanikai ellenállás és stabilitás,
• tűzbiztonság,
• higiénia, egészség- és környezetvédelem,
• a használati biztonság,
• a zaj és rezgés elleni védelem 
• energiatakarékosság és hővédelem,
• (élet- és katasztrófavédelem). 

Alapvető követelmények:















275/2013 Korm. rendelet:



275/2013 Korm. rendelet:



275/2013 Korm. rendelet:



275/2013 Korm. rendelet:



275/2013 Korm. rendelet:





Teljesítménynyilatkozat:



Teljesítménynyilatkozat:





Elvárt teljesítményhez igazolás:



Teljesítménynyilatkozat:



305/2011 EU rendelet:



305/2011 EU rendelet: Egyedi termék



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


