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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 – mint alap
A 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) Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ)

A műszaki specifikáció egy – az alap- és szerelési anyagokat, 
gyártási és tárolási, szállítási körülményeket is érintő –
követelmény meghatározás, a terméktől elvárt műszaki 
paraméterek listája.



Építőipari műszaki 
engedély - ÉME



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
• NMÉ kidolgozására és kiadására feljogosított szervezet



ETAG - útmutató



ETA – Európai műszaki engedély alapján –
CE jelzet







275/2013 Korm. rendelet:



275/2013 Korm. rendelet:



275/2013 Korm. rendelet:



275/2013 Korm. rendelet:



Teljesítménynyilatkozat:



Teljesítménynyilatkozat:





305/2011 EU rendelet:



Elvárt teljesítményhez igazolás:



Teljesítménynyilatkozat:



Szabvány, szabályozás:



Szabvány, szabályozás:



Szabvány, szabályozás:

Mechanika: EUROCODE – EN 1991
Tűzbiztonság: mérés, vizsgálat – EN …..

követelmények - OTSZ … jelenleg 28/2011
(és készül az OTSZ 5.0)

Higiénia: mérés, vizsgálat – EN ….. és MSZ
követelmények - hazai rendeletek sora

Zajterhelés: mérés, vizsgálat – EN …..
követelmények - hazai rendeletek

Energiatakarékosság és hővédelem:
mérés, számítás, vizsgálat – EN …..
követelmények - TNM 7/2006…. 20/2014 BM

Használati biztonság:



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


