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MELLÉKLETEK 
 PPT 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOK 

Tűzvédelmi hatósági feladatok 
11. § *  (1) A tűzvédelmi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben 
a) engedélyezi a kérelmezett jog gyakorlását, 
b) a hatáskörébe utalt ügyekben ellenőrzi a kötelezettségek betartását, 
c) az előírások megsértése esetén korlátozza vagy megtiltja az üzemeltetés, a tevékenység folytatását, 
d) a kötelezettségeiket megsértőkkel szemben figyelmeztetést alkalmaz vagy tűzvédelmi bírságot 

szab ki, valamint 
e) a tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárást folytat le és tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. 
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a 

jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben 
meghatározottak szerint kötelezhetők. 

(3) *  A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével 
közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható az alábbi közigazgatási szabályszegések 
miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban: 

a) tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, 
b) tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő, 
c) kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárvatartása a nyílászáró vészeseti 

nyithatóságának biztosítása nélkül, 
d) épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan 

tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá 
a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges 
átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, 

e) szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás 
akadályozása, 

f) a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása, 
g) tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével), 
h) jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának 

elmulasztása, 
i) ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, 

illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem 
gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja. 

 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a 

tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 

II. FEJEZET 

A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG 

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez81 

 A B C 
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1. A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése 

A 
tűzvédelmi 

bírság 
legkisebb 
mértéke 

(Ft) 

A tűzvédelmi 
bírság 

legnagyobb 
mértéke 

(Ft) 

2. tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett 
elő 10 000 1 000 000 

3. 
tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett 

elő, és 
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 

20 000 3 000 000 

4. tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy 
robbanásveszélyt idéztek elő 20 000 1 000 000 

5. 

kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása 
a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a 
nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók 
kiürítésére szolgál 

40 000 1 500 000 

6. 
kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a 

nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól 
eltérő egyéb esetben 

30 000 1 200 000 

7. 

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó 
helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő 
elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a 
menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a 
kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a 
menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló 
helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál 

30 000 1 000 000 

8. 

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó 
helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő 
elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a 
menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a 
kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. 
sortól eltérő egyéb esetben 

20 000 800 000 

9. 

az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, 
dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, 
valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel 
érintett fal vagy 
a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító 
elhelyezése 
(a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével) 

20 000 500 000 

10. a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy 
igazolható létszám túllépése 30 000 3 000 000 

11. jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki 
megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása 30 000 200 000 

12. a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület 
maradéktalanul nem biztosított 30 000 1 000 000 

13. szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel 
vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása 30 000 1 000 000 

14. a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 20 000 2 000 000 

15. 
a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó 

jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, 
felszerelésre, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése 

50 000 2 000 000 
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16. tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut 
szállító járművek kivételével) 20 000 50 000 

17. tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító 
járművek kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén 10 000 20 000 

18. 
tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító 

járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása 
esetén 

20 000 30 000 

19. 

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 
legfeljebb 100 m2 alapterületű 

50 000 400 000 

20. 

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 
101–500 m2 alapterületű 

100 000 1 000 000 

21. 

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 
500 m2 feletti alapterületű 

200 000 2 000 000 

22. tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy 
hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya 100 000 1 500 000 

23. 

jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt 
megszüntetésének, 
vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, 
ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt 

50 000 1 000 000 

24. 

jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett 
műszaki megoldás létesítésének, készenlétben tartásának, 
üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, 
nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, 
működésének akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi 
bírságtétel alá 

30 000 1 000 000 

25. jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, 
készenlétben tartásának elmulasztása 30 000 1 000 000 

26. tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi 
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 50 000 500 000 

27. 
hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga 

oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi 
szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés 

50 000 500 000 

28. 
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki 

követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági 
társaság) 

50 000 1 000 000 

29. tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 50 000 1 000 000 

30. 

a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező 
nem 
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően 
tervezte meg az építményt 

30 000 1 000 000 

31. a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott 
a tűzvédelmi dokumentáció készítése során 30 000 1 000 000 

32. a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a 
tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat 30 000 1 500 000 



 4 

megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem 
gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt 

33. 

a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság 
által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi 
szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi 
szabályzatában, 
a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt 
módon – 
nem gondoskodott, és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt 

30 000 1 000 000 

34. 

az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – 
megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező 
személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik 
a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja 

50 000 500 000 

35. a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi 
szabályzatot nem készítik, készíttetik el 50 000 250 000 

36. 
a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a 

jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a 
tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza 

50 000 200 000 

37. 

az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék 
mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor 
hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt 
tűzterheléshez kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket 
nem érvényesítették 

30 000 2 000 000 

38. 
a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati 

minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó 
jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya 

40 000 300 000 

39. az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet 
vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 50 000 200 000 

40. 

a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló 
változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű 
szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, 
illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé 

30 000 1 000 000 

41. a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott 
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte 50 000 1 000 000 

42. 

a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a 
műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során 
a termék működőképességének veszélyeztetése, ha az nem tartozik más 
tűzvédelmi bírságtétel alá 

50 000 1 000 000 

43. a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai 
termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét 200 000 3 000 000 

44. 
a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban 

foglalt egyéb előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi 
bírságtétel alá 

20 000 60 000 

45. 
a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, 

szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó 
tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése 

20 000 1 000 000 

46. 
az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi 

szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő 
megküldésének elmulasztása 

30 000 100 000 

47. ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi 50 000 1 000 000 
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tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz 

48. 
szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre 

és 
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása 

20 000 400 000 

49. 
eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi 

műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása 
nélkül 

50 000 1 000 000 

50. 

eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki 
megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy 
tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást 
alkalmazzák 

50 000 1 000 000 

 
2. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez *  

1. táblázat, a Tűzeseti szerkezeti állékonyság alcímhez 
Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági teljesítményére vonatkozó követelmények  

A B C D E F G H I J K L M N 
 

1 Mértékadó kockázati osztály 
 

NAK NAK NAK AK AK KK KK KK MK MK MK 
 

21 Menekülési útvonal falburkolata, 
álmennyezete, mennyezetburkolata 

 
D-s1, d0 D-

s1, 
d0 

C-
s1, 
d0 

D-
s1, 
d0 

B-
s1, 
d0 

A2-
s1, 
d0 

B-
s1, 
d0 

A2-
s1, 
d0 

 

22 Menekülési útvonalon alkalmazott hő- 
és hangszigetelés, burkolat nélkül 
vagy burkolattal 

 
B-s1, d0 B-

s1, 
d0 

A2-
s1, 
d0 

A2-s1, d0 A2-s1, d0 

23 Menekülési útvonal álpadlója REI 15 
D 

15 
D 

30 
C 

30 
D 

30 
A2 

60 
A2 

60 
A2 

90 
A2 

 
9. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez *  

1. táblázat, a Hő- és füstelvezetés alcímhez *   
A B C 

 

1 hő- és füstelvezetésre kötelezett 
helyiség 

természetes füstelvezetés legkisebb mértéke légcsere 
mértéke 

(ha nem a 
hatásos 

nyílásfelületet 
alkalmazzák) 

 

2 
  

hatásos nyílásfelület füstszegény 
levegőréteg 
magassága 

(m) 

  

3 
  

a helyiség 
alapterületének 

%-ában 
kifejezve 

minimuma 
(m2) 

   

4 menekülési 
útvonalat képező 

közlekedő, 
folyosó 

1 1 m2 - 30/óra 
 

5 
 

lépcsőház 5 1 m2 - 30/óra 
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6 
 

lépcsőtér 1 
a kapcsolódó 

közlekedő 
területekre 

vonatkoztatva 

1 m2 - 30/óra 
 

7 
  

5 
a lépcső 
elméleti 

alapterületére 
vonatkoztatva 

1 m2 - 30/óra 
 

8 Fedett átrium 3 1 m2 - - 
 

9 1200 m2-nél 
nagyobb 

alapterületű 
helyiség, valamint 

tömegtartózkodásra 
szolgáló helyiség 

a füstszakasz 
számított 

belmagassága 
legfeljebb 

4 m 

1 - - - 
 

10 
 

a füstszakasz 
számított 

belmagassága 
meghaladja a 

4 m-t 

- - a számított 
belmagasság 

fele, de 
legalább 3 m 

- 
 

11 Pinceszinti helyiség 1 0,3 m2 - - 
 

        

 
2. táblázat, a Hő- és füstelvezetés alcímhez  

A B C D E F 
 

1 Füstelvezetéssel 
érintett 
helyiség 

Füstelvezető 
ventilátor 

Füstelvezető, valamint légpótló 
légcsatorna 

Füstcsappantyú 
 

2 
  

érintett 
helyiséggel 

azonos 
tűzszakaszban 

az érintett 
helyiség 

tűzszakaszától 
eltérő 

tűzszakaszban 

egy 
tűzszakaszon 

belül 

tűzszakaszok 
között 

 

3 Ha az érintett 
helyiséget 
befogadó 

tűzszakasz teljes 
területét 

beépített vízzel 
oltó berendezés 

védi 

F300 60 E300 x S 
single, ahol x 

legalább 
megegyezik az 

emeletközi 
födémre a 
beépítési 

helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

EI x S multi, 
ahol x 

megegyezik a 
tűzgátló 

szerkezetekre a 
beépítési 

helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

E300 x S single 
ahol 

x legalább 
megegyezik az 

emeletközi 
födémre a 
beépítési 

helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

EI x S multi, 
ahol x legalább 
megegyezik a 

tűzgátló 
szerkezetekre a 

beépítési 
helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

 

4 Egyéb esetben F400 90 E600 x S 
single, ahol x 

legalább 

EI x S multi, 
ahol x legalább 
megegyezik a 

E600 x S single 
ahol x legalább 
megegyezik az 

EI x S multi, 
ahol x legalább 
megegyezik a 
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megegyezik az 
emeletközi 
födémre a 
beépítési 

helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

tűzgátló 
szerkezetekre a 

beépítési 
helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

emeletközi 
födémre a 
beépítési 

helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

tűzgátló 
szerkezetekre a 

beépítési 
helyen előírt 
időtartam- 

követelménnyel 

 
 

18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez *  
1. táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez  

A B C D 

1 érintett műszaki 
megoldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

2 
 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége 

és módja 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége 

és módja 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége és 

módja 
13 pánikzár, vészkijárati 

zár, vészkijárat 
biztosító rendszer 

minden 
rendezvény 

előtt, 
de legalább 

3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

6 hónap 
(+ 2 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

14 tűzgátló 
lezárások 

tűzgátló 
nyílászárók 

1 hónap tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 2 
hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 
20 

 
füstgátló 
nyílászáró 

3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 2 
hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 
 

 
305/2011/EU/ III. és V. melléklet. 
 

 
III. MELLÉKLET 

 
1.  A terméktípus egyedi azonosító kódja:…………………………………………… 
............................................................................................................................................................ 
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési 
termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
3. Az építési terméknek a  gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az  
alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: 
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 
11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe 
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 
6.  Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, 
az V. mellékletben  szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: 
……………………………………………………………………………………….. 
(a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma) 
................................................................................-t  végzett a(z)………………………….. 
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...............................................................................a  rendszerben, (a harmadik fél által elvégzett feladatok 
leírása az V. mellékletnek  megfelelően)  és a következőt adta ki:……………….. 
........................................................................................................................................................................ 
 (a termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa, adott 
esetben vizsgálati/ számítási jelentések). 
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést 
adtak ki: 
.....................................................................................................................................................................................................
.................... (a műszaki értékelést végző szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma) 
 
a következőt adta ki: 
................................................................................................................................................................................. (az 
európai műszaki értékelés hivatkozási száma) 
..................................................................................................................................................................................................
..... alapján 
(az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma) 
................................................................................-t  végzett a(z) 
 ................................................................................a  rendszerben, (a harmadik fél által elvégzett  
 
feladatok leírása az V. mellékletnek  megfelelően) és a következőt adta ki: 
 ..............................................................................................................................................................................  
(a termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa, adott 
esetben vizsgálati/ számítási jelentések). 
 
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 
 
Magyarázat a táblázattal kapcsolatban: 
 
1. az 1. oszlop tartalmazza a fenti harmadik pontban megadott rendeltetés vagy rendeltetések 

harmonizált műszaki előírásban meghatározott alapvető jellemzőit; 
2. az  1. oszlopban  felsorolt valamennyi alapvető jellemzőre –  a  6.  cikkben meghatározott  
követelményeknek megfelelően – a  2.  oszlop tartalmazza a  nyilatkozat szerinti, szintekkel vagy 
osztályokkal, vagy leírás révén kifejezett teljesítményt. Ahol  nem  nyilatkoztak a  teljesítményről, az  
„NPD”  (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) jelzés szerepel; 
3. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi jellemzőre a 3. oszlop az alábbiakat tartalmazza: 
a) a megfelelő harmonizált szabvány hivatkozása és dátuma, illetve adott esetben a használt egyéni vagy 
megfelelő műszaki dokumentáció hivatkozási száma; 
 

vagy 
 
b) amennyiben rendelkezésre áll a megfelelő európai értékelési dokumentum hivatkozása és dátuma, 
valamint a vonatkozó európai műszaki értékelés hivatkozási száma. 
 

Alapvető 
tulajdonságok 

(1. 
megjegyzé

s) 

Teljesít
mény 

(2. 
megjegyzé

s) 

Harmonizált  
műszaki  előírások 

(lásd: 3. 
megjegyzés) 

   
   
   

 
Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására 
került sor, a termék által teljesített követelmények: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
10. Az 1. és 2. pontban  meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban  feltüntetett, 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
E teljesítménynyilatkozat  kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó 
nevében és részéről aláíró személy: 
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(név és beosztás) 
.................................................................................................. 
................................................................................................. 
.(a kiállítás helye és dátuma)                                                                    (aláírás) 
 
 
 

V. MELLÉKLET 
A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK 

ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE 
 

1.A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE   SZOLGÁLÓ 
RENDSZEREK 

 
     1.1. 1+. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a  következők 

alapján kiadott teljesítménynyilatkozat: 
a) a gyártó végzi: 
i. az üzemi gyártásellenőrzést; 
ii. a gyárban vett minták további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint; 
b) a bejelentett terméktanúsító szerv a termék teljesítménye állandóságának tanúsítványát a következők 
alapján adja ki: 
i. a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás,  táblázatba foglalt 
értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján; 
ii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata; 
iii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése; 
iv. az uniós piacon való fogalomba hozatalt megelőzően vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata. 
1.2. 1.  rendszer: A gyártó által az  építési termék  alapvető jellemzőinek tekintetében a  
következők alapján kiadott teljesítménynyilatkozat: 
a) a gyártó végzi: 
i. az üzemi gyártásellenőrzést; 
ii. a gyárban vett mintáknak a gyártó által végzett további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv 
szerint; 
b) a  bejelentett terméktanúsító szerv a termék teljesítménye állandóságának 
tanúsítványát a következők alapján adja ki: 
i. a terméktípus meghatározása típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, 
táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján; 
ii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata; 
iii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése. 
1.3. 2+. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a  
következők alapján kiadott teljesítménynyilatkozat: 
a) a gyártó végzi: 
i. a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás,  
táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján; 
ii. az üzemi gyártásellenőrzést; 
iii. a gyárban vett minták további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint; 
b) a bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi 
tanúsítványát a következők alapján adja ki: 
i. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata; 
ii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése. 
1.4. 3.  rendszer: A gyártó által az  építési termék  alapvető jellemzőinek tekintetében a  
következők alapján kiadott teljesítménynyilatkozat: 
a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést; 
b) a  bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a  terméktípus meghatározását típusvizsgálat 
(ideértve a  gyártó által végrehajtott mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek 
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vagy a termék leíró dokumentációja alapján; 
1.5. 4.  rendszer: A gyártó által az  építési termék  alapvető jellemzőinek tekintetében a  
következők alapján kiadott teljesítménynyilatkozat: 
a) a gyártó végzi: 
i. a  terméktípus meghatározását típusvizsgálat, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek 
vagy a  termék leíró dokumentációja alapján; 
ii. az üzemi gyártásellenőrzést; 
b) a bejelentett szervnek nincsenek feladatai. 
 

2.A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBE ÉS ELLENŐRZÉSÉBE  BEVONT  SZERVEK 
 
Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont, 
bejelentett szervek funkcióját illetően különbséget kell tenni a következők között: 
1. terméktanúsító szerv: olyan állami vagy nem állami bejelentett szerv, amely rendelkezik a 
kellő szakértelemmel és felelősséggel a terméktanúsítás megadott eljárási és irányítási 
szabályok szerinti elvégzéséhez; 
2. üzemi gyártásellenőrző tanúsító szerv: olyan állami vagy nem állami bejelentett szerv, 
amely rendelkezik a kellő szakértelemmel és felelősséggel az üzemi gyártásellenőrzés 
tanúsításának megadott eljárási és irányítási szabályok szerinti elvégzéséhez; 
3. vizsgálólaboratórium: olyan bejelentett laboratórium, amely anyagok vagy építési termékek 
jellemzőit vagy telje- 
sítményét méri, vizsgálja, teszteli, kalibrálja vagy más módon meghatározza. 
 

3.OLYAN ALAPVETŐ    JELLEMZŐK,   AMELYEK  ESETÉBEN  NEM KÖTELEZŐ   A  VONATKOZÓ   
HARMONIZÁLT MŰSZAKI ELŐÍRÁSRA VALÓ HIVATKOZÁS 

 
1. Tűzzel szembeni viselkedés. 
2. Tűzállóság 
3. Kültéri tűzzel szembeni viselkedés. 
4. Zajelnyelés. 
5. veszélyes anyagok kibocsátása. 
 
 

1. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez 

Az építési termékek lényeges terméktulajdonságai 
(a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 1. táblázatában meghatározott 
termékkörönként) 

35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek 

  A B 

SORSZÁM TERMÉKTULAJDONSÁG FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 

4 Tűzgátló / füstgátló nyílászárók (ajtó, kapu, ablak) 

4.1 Tűzállósági teljesítmény 
minden felhasználási területre 

4.2 Tűzvédelmi osztály 

4.3 Füstgátló tulajdonság füstzáró felhasználás esetén 

4.4 Önzáródó képesség minden felhasználási területre 
 
 
 


