Útmutató az építészeti-műszaki tervekben az építési
termékek meghatározásához tervezők számára
Megváltozott az építési termékek mintegy 20 éves forgalomba hozatali szabályozása. Új uniós
rendelet alapján történik az építési terékek forgalmazása1 és a beépítés és betervezés szabályai
is megváltoztak2. A forgalomba hozatal során a gyártó, forhalmazó már nem igazolja, hogy az
építési termék megfelel a felhasználás minimumkövetelményeinek. A 2013. július 1-je után
forgalomba hozott építési termékek esetében a gyártók már csak az építési termék lényeges
termékjellemzőiről nyilatkoznak.
A megfelelő építési termék kiválasztása nagyon fontos az épület minősége és a
rendeltetésnek való megfelelőség szempontjából. Ez az útmutató ehhez kíván segítséget
nyújtani.
Építési termék kizárólag az olyan az épületbe állandó jelleggel beépített termék, amelynek
egy vagy több tulajdonsága az építményre vonatkozó alapvető követelményekre befolyással
bír (lényeges terméktulajdonság).
Azt, hogy az adott építményben melyik termék építési termék, tehát a számtalan beépített
termék közül melyik (egy vagy több) termék tulajdonsága lényeges, az adott elhelyezkedés,
beépítési mód funkció stb. figyelembe vétele mellett, azt a tervező határozza meg. Az építési
termék kiválasztásakor a tervező a jogszabályok előírásai, az építtető elvárásai, (tervezési
program) a helyi építési előírások és saját elképzelései szerint jár el.
A továbbiakban kétféle módon lehet meghatározni a tervekben alkalmazott építési
termékeket. A szokásos módon konkrét márka, típus megjelölésével, miután a tervező a
gyártók által szolgáltatott információk alapján kiválasztja az adott tervezési célra alkalmas
terméket. A másik lehetőség a termék elvárt műszaki követelményeinek meghatározása
esetleg konkrét termék típus mehgatározása nélkül. Az előbbi módszer alkalmazása esetén a
kivitelezés során ragaszkodni kell a kiválasztott termékhez és ez problémát okozhat, ha
mondjuk a megnevezett termék nem kapható, vagy más okból kell helyettesíteni. Az elvárt
teljesítmény megadása tudatosabb tervezést tesz lehetővé, az elvárt lényeges
termékjellemzőknek megfelelő, legkedvezőbb elérhetőségű terméket lehet kiválasztani.
De hangsúlyozni kell, hogy az adott célra megfelelő tulajdonságokkal és termékjellemzővel
rendelkező termék kiválasztása és a tervdokumentációban való rögzítése mindenképpen a
tervező feladata és felelőssége.
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Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet
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az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
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Példa az építési termék megadására
Elvárt műszaki teljesítmény3
használati mód: fa padlóburkolat közösségi helyiségben
harmonizált szabvány: MSZ EN 14342:2005
CE jelölés: van
-

1 terméktulajdonság : kopásállóság
tulajdonság szint: PEI IV.

-

2 terméktulajdonság : fafaj
tulajdonság kategória: tölgy

-

3 terméktulajdonság : vastagság
tulajdonság szint: 30 mm

-

4 terméktulajdonság : …

Az elvárt műszaki teljesítmény teljesítése
teljesítménynyilatkozatban foglalt teljesítményértékkel (hEN):
„kopásállóság: PEI IV, fafaj: tölgy, vastagság: 30 mm, …”.
konkrét építési termékkel:
„ERDŐ Zrt. „ipari élkötegelt 30 mm vastag, tölgy keményfa parketta”

Tervezői feladatok tervfázisonként
Tervezési szerződés, tervezési program:
- Célszerű már a tervezési programban rögzíteni a beruházó, illetve az építtető elvárásait,
továbbá a jogszabályban meghatározott az építési termékek kiválasztását befolyásoló
követelményeket, beleértve a helyi építési szabályzat követelményeit (ha vannak).
Különösen ha a jogszabnályokban levő követelményeket meghaladják, vagy speciális
építtetői igények vannak (építményre, építményszerkezetre, építési termékre).
- A tervezőnek célszerű az esetleges többletköltségekre vagy beszerzési nehézségekre
felhívni az építtető figyelmét, illetve az építési termékek helyettesítetésére vonatkozó
későbbi lehetőségek és/vagy korlátok bemutatása is ajánlatos.
Koncepció:
- az tervezési programban leírt elvárások első tervszerű megjelenése
- az építési termékek általában itt nem játszanak számottevő szerepet
- kivételek: helyi építési szabályzat által kötelezően előírt tulajdonságú építési termék
alkalmazása (pl. kötelező vörös égetett kerámia cserép fedés stb.)
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A harmonizált szabványokban foglalt fontosabb tulajdonságokat – ajánlásként - a 275/2013. Korm. rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.
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Engedélyezési tervek:
- a tervdokumentációnak alkalmasnak kell lennie a tervezett építmény jogszabályi
elvárásoknak való megfelelésének bemutatására és ellenőrzésére.
- jogszabályi követelmények: alapvetően az építmények alapvető követelményeihez
kapcsolódnak. az Étv. az OTÉK, a HÉSZ rendelkezései, továbbá tűzvédelemmel,
akusztikával, közegészségüggyel, energetikával stb. kapcsolatos jogszabály
követelményeinek teljesítését is szükséges bemutatni
- a terv részletezettségének a követelményekhez kell igazodni
-

-

az építési termékek elvárt tulajdonságait a tervező a műleírásban, a tervlapokon, vagy a
költségvetési kiírásban is megadhatja akár szövegesen megfogalmazva, akár
számadatokkal, akár egy konkrét termék megadásával (pl. az építési termék piacon
elfogadott beazonosítható márkanévvel, típusnévvel)
az építési engedélyezési tervdokumentációban nem kell megadni az összes elvárt építési
termék tulajdonságát, hanem csak azokat amelyek az építmény alapvető
követelményeinek (a jogszabályi követelmények) teljesítéséhez elengedhetetlenek

Kiviteli tervek:
- a tervező köteles meghatározni az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék,
berendezés helyzetét, méretét, minőségét, méret tűrését 4 így a beépítésre kerülő építési
termékek elvárt műszaki tulajdonságát és az azt teljesítő építési termékek megnevezését
is.
- a kiviteli terveket készítő tervező felel az építési program, az építési engedélyben
foglaltak és az építészeti műszaki dokumentáció betartásáért, így a kiviteli tervekben csak
olyan építési termékek felhasználását írhatja elő amelyek az engedélyes
tervdokumentációnak és a beruházói elvárásoknak megfelelnek.
- a kiviteli terveket készítő tervező az építési engedélyhez felhasznált tervdokumentáció
tartalmától az építési termékek elvárt teljesítménye tekintetében csak akkor térhet el, ha
az
 nem engedély köteles eltérés és azt az engedélyezési terveket készítő tervezővel és az
építtetővel egyeztette vagy
 jogszabályi követelmény teljesítéséhez szükséges az eltérés
- amennyiben külön kiviteli tervdokumentáció nem készül, valamennyi szükséges
információt az engedélyezési tervdokumentációnak kell tartalmaznia
Kivitelezés:
- a tervezői művezetés során, abban az esetben ha egy építési termék
 elvárt műszaki teljesítménye hiányzik
 a konkrétan megjelölt termék nem szerezhető be
 az elvárt műszaki teljesítmény vagy a konkrétan megjelölt építési termék hibásan lett
megjelölve
 az elvárt műszaki teljesítmény alapján nincs konkrét termék megjelölve
 a szükséges elvárt műszaki teljesítményt a konkrétan megjelölt termék nem teljesíti
 az építési termék helyettesítése egyéb okból szükségessé válik
építtetővel és kivitelezővel egyetértésben a tervező gondoskodik az elvárt műszaki
teljesítmény megadásáról, kijavításáról és az azt teljesítő (helyettesítő) építési termék
megjelöléséről.
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191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22.§. (2)

