
KÖVETKEZTETÉS 

 
Az itt leírtakat csak az értheti, ki elolvasta a tárhelyen elhelyezett szakmai anyagokat! 

Ez a következtetés a mi álláspontunkat képviseli, mely hordozhat magában hiányosságokat, 

s biztos, hogy nem teljes körű! Ne várja el senki azt, hogy a Könnyűszerkezetes Házépítők 

Egyesülete olyan területen próbáljon mozogni, ami nem feladata! 

A Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete nem tévedhetetlen, de egy valódi szakmai 

szerkezetként törekszik az objektivitásra!  

 

Megfogalmaztuk az ugyanitt elhelyezett vitaindító anyagunkba azokat a kérdéseket, melyek 

álláspontunk szerint akadályai lehetnek a hazai könnyűszerkezetes piac fejlődésének. 

Hosszan vizsgáltuk a jogi környezetet, s mi ezeket a válaszokat találtuk.  

Itt az indoklást ne keresse az olvasó, itt csak a kérdések és válaszok találhatók! 

Az indokláshoz olvassa el figyelmesen vitaindító anyagunkat, s az egyéb itt elhelyezett 

írásokat! 

 

Újra leírjuk, hogy tudatában van a válaszokat megfogalmazó annak, hogy nem 

tévedhetetlen, s nincs birtokában a bölcsek köve! Olvasni viszont tud, szentelt időt a 

rendeletek vonatkozó részei tanulmányozására, néhány ÉME, ETA és NMÉ elolvasására. Ha 

valamit nem értett, elolvasta újra meg újra, mindaddig, míg nem vált világossá az olvasott 

szöveg. S ez a módszer bevált, javaslom jó szívvel mindenkinek! 

 

Válaszaink egyszerűek, lényegre törőek, s világosak! 

Válaszaink nem tartalmaznak magyarázatot! 

Válaszaink végkövetkeztetések! 

Válaszaink kizárólag az 1-es rendszerbe tartozó építési termékekre vonatkoznak! 

 

 

A kérdések újra, a mi válaszainkkal: 

 

1. Mely esetekben tekinthető építési terméknek a könnyűszerkezetes épületek fal –

és födémszerkezetei? 

Ha arra ÉME/ETA/NMÉ/EMÉ dokumentum, azaz műszaki értékelés készült, valamint 

ha az egyedi termékként kerül legyártásra és beépítésre. 

 

2. Mely esetben NEM tekinthető egységes építési terméknek a könnyűszerkezetes 

épületek fal –és födémszerkezetei?  

275/2013. (VII. 16.) R. 3. pont 3. § (4) szerinti épületszerkezet esetében.  
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1. Amennyiben építési termékek (készletek) a könnyűszerkezetes épületek fal –és 

födémszerkezetei, milyen módon kell – és lehetséges – azok teljesítményét 

leigazolni? 

Teljesítmény Nyilatkozat kiállításával, valamint egyedi termék esetében 

épületenként elkészített egyedi műszaki dokumentáció részét képező 

teljesítményértékeléssel. Az akkreditált intézet (ÉMI KFT) bevonása egyik esetben 

sem mellőzhető! 

  

2. Amennyiben NEM építési termékek (készletek) a könnyűszerkezetes épületek fal –

és födémszerkezetei, milyen módon kell azok teljesítményét leigazolni? 

Tervezési és tervezői feladat, épületenként, de az akkreditált intézet (ÉMI KFT) 

bevonása nem mellőzhető. 

 

3. Mik az ÉME/ETA/NMÉ/EMÉ dokumentumok? 

Egy vagy több mintadarab vizsgálati eredményeit, annak alapvető jellemzőit, s 

további, a szakszerű gyártáshoz, tároláshoz, forgalmazáshoz szükséges-és 

végrehajtandó egyéb műszaki részletet tartalmazó értékelés.   

 

4. Az ÉME/ETA/NMÉ/EMÉ dokumentumok megléte önmagukban feljogosítanak –e a 

könnyűszerkezetes épületek fal –és födémszerkezeteinek forgalomba hozatalára, 

beépítésére épületbe? 

Nem. 

 

5. Az ÉME/ETA/NMÉ/EMÉ dokumentumok megléte önmagukban feljogosítanak –e a 

könnyűszerkezetes épületek fal –és födémszerkezeteire vonatkozó Teljesítmény 

Nyilatkozat kiállítására?  

Nem. 

 

6. Mi a Termék Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány? 

A műszaki értékelés szerinti mintadarabbal megegyező tulajdonságokkal rendelkező 

folyamatos termék-előállítás biztosítéka, egyben a Teljesítmény Nyilatkozat 

kiállítására feljogosító dokumentum. 

 

7. Ki jogosult a Termék Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány kiállítására? 

Erre kijelölt, vagy bejelentett tanúsító szervezet pl. az ÉMI Nonprofit KFT. 

 

8. Ki a Teljesítmény Nyilatkozat kiállítója? 

A termék gyártója műszaki értékelés és tanúsítvány alapján. 



-3.- 

 

 

9. Mi az „egyedi termék”? 

Nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és 

legyártott építési termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül 

beépítésre. 

 

10. Milyen módon kell, az egyedi termék teljesítményét leigazolni? 

Épületenként elkészített egyedi műszaki dokumentációval, az akkreditált intézet 

(ÉMI KFT) bevonása azonban nem kerülhető meg. 

 

11. Lehet –e eltérő az engedélyezési eljárás lefolytatása könnyűszerkezetes épületek 

vonatkozásában, az egyéb épületektől? 

Nem. 

 

12. Építésfelügyeleti ellenőrzés milyen dokumentum meglétét kell, hogy vizsgálja a 

beépített termékekkel összefüggésben? 

Teljesítmény nyilatkozat meglétét, vagy a jogszerű teljesítmény igazolás meglétét. 

  

Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. január 20. 
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