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Tisztelt Elnök Úr! 
 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (továbbiakban: NFH) 2013. augusztus 15. napján 
beérkezett elektronikus levelével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom. 
 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 1. § (1) 
bekezdése szerint e törvény hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a 
vállalkozások azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti. 
 
Az Fgytv. 46. § (4) bekezdése értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a termék 
biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét 
e törvény, a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján 
gyakorolja. 

A termékek piacfelügyeletéről1szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 5. § 
(1) bekezdése szerint amennyiben jogszabály egy termékre megfelelőségértékelési eljárás 
lefolytatását írja elő, úgy e termék csak a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását 
követően hozható forgalomba és forgalmazható. 

A (2) bekezdés alapján a megfelelőségértékelési eljárást a jogszabályban meghatározott 
módon a gyártó köteles elvégezni vagy elvégeztetni. 

A (3) bekezdés értelmében, ha jogszabály egy termék forgalmazásához megfelelőséget 
igazoló dokumentumot ír elő, úgy e termék csak megfelelőséget igazoló dokumentummal 
hozható forgalomba. Jogszabály meghatározhatja azon termékek körét, amelyek csak 
megfelelőséget igazoló dokumentummal együtt forgalmazhatók. 

Magyarországon a 3/2003 (I. 25.) Bm-Gkm-Kvvm együttes rendelet hatályon kívül 
helyezését követően – azaz 2013. július 1. napjától - az építési termékek forgalomba 
hozatalának vagy forgalmazásának feltételeit az Európai Parlament és a Tanács 
305/2011/EU rendelete (továbbiakban: EU rendelet), valamint az építési termék építménybe 
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet határozza meg. 
 
Az EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése alapján harmonizált szabvány által szabályozott építési 
termék esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai 
műszaki értékelésnek, a gyártónak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kiállítania a 
termék teljesítményére vonatkozóan. 
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Az EU rendelet III. fejezetének 11. cikke a gyártók kötelezettségeiről az alábbiakat írja: 
 
„(1) A gyártók a 4. és 6. cikknek megfelelően kiállítják a teljesítménynyilatkozatot , 
valamint a 8. és 9. cikknek megfelelően elhelyezik a CE jelölést . 
A gyártók a teljesítménynyilatkozat alapjaként elkészítik a teljesítmény állandóságára 
vonatkozó előírás szerinti értékelési és ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos valamennyi 
releváns elemet feltüntető műszaki dokumentációt. 
 
(2) A gyártók az építési termék forgalomba hozatalát követően 10 évig kötelesek megőrizni a 
műszaki dokumentációt és a teljesítménynyilatkozatot. 
 (4) A gyártók biztosítják, hogy az építési termékeken az azonosításukat lehet ővé tevő 
típus-, tétel- vagy sorozatszámot vagy egyéb ilyen elemet helyezzenek el , illetve, ha a 
termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, a szükséges információt az építési 
termék csomagolásán vagy az építési terméket kísérő dokumentáción bocsátják 
rendelkezésre. 
(5) Az építési terméken, vagy ha ez nem lehetséges, az építési termék csomagolásán vagy 
az építési terméket kísérő dokumentáción a gyártók feltüntetik nevüket, bejegyzett 
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és  az értesítési címüket . Értesítési 
címként egy olyan pontot kell megjelölni, ahol a gyáróval kapcsolatba lehet lépni. 
(6) A gyártók az építési termékek forgalmazása során gondoskodnak arról, hogy a 
termékhez az érintett tagállam nyelvén/nyelvein a felhasználók által könnyen érthető 
használati utasítást és biztonsági tájékoztatót mellékeljenek.” 
 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § (6) 
bekezdése alapján az NFH és a felügyelőségek piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben 
ellenőrzik az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek 
megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 
Parlament és a Tanács 2011. március 9-i 305/2011/EU rendeletének 4-9., valamint 11-16. 
cikkeiben foglalt követelmények betartását, és eljárnak azok megsértése esetén. 
 
Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság kizárólag az EU rendelet  
4. mellékletében szerepl ő fogyasztói forgalomba hozatalra szánt vagy forgalo mban 
lévő, a fogyasztóknak eladásra kínált építési termékek (vagy készlet) megfelel őségét 
jogosult ellen őrizni. 
 
A már beépített vagy gazdasági célfelhasználású építé si termékek megfelel őségét az 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság jogosult vizsg álni. 
 
Amennyiben tudomása van arról, hogy kétes építési termékek megtalálhatóak a fogyasztói 
forgalomban, úgy beadvánnyal a vállalkozás székhelye vagy a jogsérté s helye szerinti 
területi fogyasztóvédelmi felügyel őséghez fordulhat.  A fogyasztóvédelmi felügyelőség a 
beadvány alapján azt jogosult vizsgálni, hogy az eladásra szánt építési termék (és készlet) 
rendelkezik-e teljesítménynyilatkozattal, ezen dokumentum megalapozott-e, illetve az 
értékesítéskor a fogyasztó részére átadásra kerül-e. 
 
A területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek elérhetőségei az alábbi linken érhető el: 
 
http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti 



 3 

Amennyiben tudomása van arról, hogy az Ön által felvázolt probléma bűncselekmény 
tényállását1 is kimeríti, úgy a rendőrségnél élhet feljelentéssel. 
 
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 
 
Budapest, 2013. szeptember  „        ”. 
 

Tisztelettel: 
 
 Szabó Péter 
 főosztályvezető 

                                                 
1 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 416. §-a alapján. 
 
„(1) Aki a jogszabályban vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt 
megfelelőségtanúsítási kötelezettség esetén kiállítandó megfelelőségi tanúsítványban, illetve 
megfelelőségi nyilatkozatban vagy megfelelőségi jelölés használatával jelentős mennyiségű vagy 
értékű termék megfelelőségéről valótlan adatot tanúsít, bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
a) bűnszövetségben, vagy 
b) üzletszerűen követik el. 
(3) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.” 
 


