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1. Alkalmazandó jogszabály 
   A 3/2003(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes 

rendelet intézkedik az építési termékek 
megfelelőség igazolásának, valamint 
forgalomba hozatalának és felhasználásának 
részletes szabályairól. 

   Forgalomba hozni, vagy beépíteni csak 
megfelelőség igazolással rendelkező, építési 
célra alkalmas építési terméket szabad. (3.§.(1)) 

   Az építménybe betervezni egy építési terméket 
csak akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki 
specifikáció van. ( 3.§.(2)) 



Műszaki specifikáció:
• Érvényes termékszabvány

• ETA (Európai Műszaki Engedély)

• ÉME (Magyar Építőipari Műszaki Engedély)

A közlekedésépítési termékekre az ÉME 

engedélyt a GKM miniszter kijelölése alapján a 

Magyar Közút Kht. adja ki.



• Építési termék: minden olyan anyag, szerkezet, 

berendezés vagy több, különböző részből 

összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, 

hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék; 

( 2.§.(1)) 

• Harmonizált szabvány: az európai szabványügyi 

szervezetek által elfogadott és az Európai 

Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett 

szabvány, amely megfelel az EK által 

megfogalmazott új megközelítésű irányelveknek, 

az un. alapvető követelményeknek.  



• Alapvető követelmények építményeknél:  

– mechanikai ellenállás és stabilitás 

– tűzbiztonság 

– higiénia, egészség- és környezetvédelem 

– használati biztonság 

– zaj és rezgés elleni védelem 

– energiatakarékosság és hővédelem 



2. Érvényes termékszabványok 
A hídépítés területén az „EN” jelzetű termékszab-

ványok köre még hiányos. A megjelent szabványo-

kat 6 hónapon belül honosítanunk, bevezetnünk 

kell. Ez  legtöbbször egy előlappal és az angol 

nyelvű szabvány közreadásával történik.  

Alkalmazását gátolja a magyar nyelvű fordítás 

hiánya. 

 



A termékszabványok előírják, hogy az egyes 

építési termékeknél milyen tulajdonságokat kell 

megvizsgálni az első típusvizsgálat során és 

milyen tulajdonságokat az üzemi gyártásellenőrzés 

során, megadva egyúttal a vizsgálati 

gyakoriságokat és a vizsgálati módszereket. 

 



De előfordul, hogy a termékszabványban hivatko-

zott „EN” jelzetű vizsgálati szabványok még nem 

készültek el, nem kerültek kiadásra, ezért a 

termékszabvány alkalmazása csak elméleti síkon 

lehetséges. 

Arra is van példa, hogy a termékre csak előszab-

vány van, de a hozzátartó vizsgálati szabványok 

már érvényesek. 



A termékszabvány sok esetben csak „keretszab-

vány”. Az egyes tulajdonságok megadott követel-

ményértékei közül a nemzeteknek kell kiválaszta-

niuk a náluk alkalmazandó értékeket. Ilyen pl. a 

betonra vonatkozó EN 206-1, amelynek magyar 

nemzeti alkalmazási dokumentuma az MSZ 4798-

1. Vagy az aszfaltkeverékekre az ÚT 2-3.301:2008 

május 15-től érvényes 1-8. sz. füzete tekinthető a 

nemzeti alkalmazási dokumentumnak. 

 



A termékszabványok megjelenését követően az 

érvényes ÉME engedélyeket 1 éven belül  vissza 

kellene vonni. Ezek az építési termékek a további-

akban csak az új szabvány szerinti tulajdonságok 

bevizsgálása és megfelelőség esetén alkalmazha-

tók. De ha nem ismert a vizsgálati szabvány, vagy 

egyetlen magyar akkreditált laboratórium sincs 

felkészülve a vizsgálatra, hogyan alkalmazzuk az 

új EN termékszabványt? 



3.Megfelelőség igazolás 

 A megfelelőség igazolás módozatait a jogszabály 

4.sz. melléklete részletezi. Négyféle igazolás 

alkalmazható: 

• megfelelőségi tanúsítvány (1) és (1+) jelű 

• szállítói megfelelőségi nyilatkozat (2) és (2+) jelű 

• szállítói megfelelőségi nyilatkozat (3) jelű 

• szállítói megfelelőségi nyilatkozat (4) jelű 

A négyféle módozatnál más és más az üzemi        

gyátásellenőrzést végző gyártó cég, a kijelölt 

tanúsító szervezet, illetve a (3)-nál a kijelölt vizsgáló 

laboratórium feladata. 



Fel kell hívni azonban a figyelmet a jogszabály 2.§. 
fogalom meghatározásaira, amelyek szerint: 

• a megfelelőség igazolás olyan vizsgálaton                                                                                 

  alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a    

  termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá    

  vonatkozó műszaki követelményeknek, 

• a megfelelőségi tanúsítvány a kijelölt tanúsító    

  szervezet által kiadott megfelelőség igazolás, 

• a szállítói megfelelőségi nyilatkozat pedig a szállító  

  által kiadott megfelelőség igazolás. 

Az egyes építési termékekre vonatkozó megfelelőség 
igazolási módozatot a műszaki specifikációkban kell 
megadni a jogszabály 4.§- a szerint. 

 



Az 1.sz. táblázat részletezi az egyes megfelelőség 

igazolási módozatokhoz tartozó tevékenységeket. 

Szerve- 

zetek 

Tevékenységek Megfelelőség igazolási  

módozat jele 

1 1+ 2 2+ 3 4 

Gyártó  

cég  

felada- 

tai 

üzemi gyártás- 

ellenőrzés 

X X X X X X 

az üzemben vett  

minták vizsgálata  

az előírt terv  

szerint 

X X - X - - 

a termék első  

típus-vizsgálata 

- - X X - X 

a műszaki  

specifikáció vizsg. 

- - - X - - 



A kijelölt 

tanúsító 

szervezet  

feladatai 

a termék első 

típusvizsgálata 

X X - - - - 

az üzem és a 

gyártásellenőrzés 

alapvizsgálata 

X X X X - - 

a gyártásellenőrzés 

folyamatos felügyelete, 

értékelése és jóváhagy. 

X X - X - - 

a levett minták 

szúrópróbaszerű vizsg. 

- X - - - - 

a műszaki specifikáció 

vizsg. 

- X - X   - 

Kijelölt 

vizsgáló 

laborató-

rium 

a termék első típus-

vizsgálata 

- - - - X - 



     Az alábbi felsorolás egyes  

  hídépítési termékek szabványos  

megfelelőség-igazolási módozatait mutatja be. 

1. Cement  MSZ EN 197-1:2004    1+ 

2. Beton adalékanyagok 

 MSZ EN 12620:2008    A  2+ 

3. Beton adalékszerek 

 MSZ EN 934-2:2006     2+ 

4. Betonkeverék  

 MSZ 4798-1:2004     2+ 

5. Előregyártott betoncölöpök 

  MSZ EN 12794:2005    A  2+ 

6. Előregyártott beton hídelemek 

  MSZ EN 15050:2007    A  2+ 

7. Betonjavítás, betonvédelem anyagai  

 MSZ EN 1504-3:2006   A  2+ 

8. Elasztomer saruk  

 MSZ EN 1337-3:2005   A  1 



A gyártó cég 

megfelelőségi 

nyilatkozatát, és a 

megfelelőségi 

tanúsítványt láthatjuk 

egy váci cementre 

vonatkozóan. 





  A beton adalékszerekre vonatkozó  

  szabvány pl. a megfelelőség értékelés  

          feladatait a ZA3. táblázatban részletezi. 



Egy betonkeverő-

telep üzemi 

gyártásellenőrzési 

tanúsítványát 

láthatjuk. 



Egy bazalt zúzottkőre 

az alábbi üzemi 

gyártásellenőr-zési 

tanúsítvány vonatkozik. 



 9. Gördülő saruk 

 MSZ EN 1337-4:2004     A 1 

10. Fazéksaruk  

 MSZ EN 1337-5:2005     A 1 

11. Talajnedvesség és talajvíz elleni műanyag  

 és gumi szigetelő lemezek  

 MSZ EN 13967:2005    A 2+ 

12. Bitumenes lemezek tetők szigetelésére 

 MSZ EN 13707:2005     2+ 

13.Öntöttaszfalt keverék MSZ EN 13108-6:2008   2+ 

14.Meleg hézagkitöltő anyagok 

 MSZ EN 14188-1:2005     4 

15. Hideg hézagkitöltő anyagok 

 MSZ EN 14188-2:2005     4 

16. Hegeszthető betonacél MSZ EN 10080:2005   1+ 



A hídszigetelésre még nincsen EN szabvány, csak 

egy előszabvány a bitumenes lemezekre, 

ugyanakkor több vizsgálati szabvány is megjelent 

már. 

prEN 14695 Hajlékony vízszigetelő lemezek.- 

Hordozóréteges bitumenes lemezek beton 

hídpályaszerkezetek és más , járműforgalomnak 

kitehető betonfelületek vízszigetelésére.-Megha- 

tározások és jellemzők. 



  

A vizsgálati szabványok 

címlapjait láthatjuk a 

következő két oldalon. 





A felsorolt 

vizsgálatokat a 

tetőszigetelés-re 

vonatkozó ZA1 

táblázat nem 

tartalmazza. 



  

  A hideg hézagkitöltő anyagok   

  harmonizált szabványából a ZA melléklet 

1, 2, 3, táblázata látható a következő két oldalon.  





4.CE megfelelőségi jelölés 
alkalmazása 

   A jogszabály 12.§-a és 6.sz.melléklete részletezi 
az alkalmazás feltételeit. 

 Többek között honosított harmonizált 
termékszabvány megléte, és az ennek való 
megfelelés  alapvető követelmény. 

   Az egyes építési termékekre vonatkozóan a 
harmonizált termékszabvány ZA melléklete 
részletezi mindig a CE jelölés konkrét feltételeit, 
tartalmát.  



A terméket CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátni, 

de emellett megfelelőség igazolást is csatolni kell az 

átadási dokumentumokhoz annak a tagállamnak 

hivatalos nyelvén, ahol a terméket felhasználják. 

A CE jelöléssel jogszerűen ellátott importtermékek 

korlátozás nélkül hozhatók forgalomba. 



Egyébként a CE jelöléssel jogszerűen ellátott 

termékekről a Magyar Közút Kht. nyilvántartást vezet 

és honlapján közzéteszi, amennyiben a gyártó cég 

kéri és megküldi erre vonatkozó bizonylatait. 

 

Egy- egy szabványos cement, hideg-hézagkitöltő 

anyag, hídgerenda és aszfaltbeton keverék CE 

megfelelőségi  jelölése látható a következő 

oldalakon. 













5.Kijelölt szervezetek 
   A megfelelőség igazolás kiadásának előzőekben 

vázolt eljárásaihoz az illetékes minisztérium (pl. 

hídépítési termékek esetén GKM vagy jogutódja) 

által kijelölt, akkreditált (Brüsszel felé bejelentett) 

tanúsító, ellenőrző szervezetek és vizsgáló 

laboratóriumok szükségesek. 

   Ilyen kijelölt tanúsító szervezetek napjainkban: 



 

• az ÉMI Kht. (akinek általános felhasználású 
építési termékekre van jogosultsága) 

• a CEMKÚT Kft. (cement, mész, habarcs, beton, 
adalékanyagok, stb.) 

• a KTI Nonprofit Kft. ( előregyártott betonszer-
kezeti elemek, cölöpök, vízelvezető elemek, 
betonkeverékek, adalékanyagok, aszfaltkeve-
rékek, bitumen ) 

• a QM System Kft( aki az aszfalt- és betonke-
verékekre, a kőzetekre és bitumenekre van 
kijelölve) 

• a TLI Zrt.( akinek az aszfalt- és betonkeveré-
kekre, kőzetekre, bitumenekre van jogosultsága) 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 


