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Építési termék:  
Kandallók:  
- az MSZ EN 13229:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Szilárd tüzelésű kandallóbetétek, a nyitott 

tűzterű készülékeket is beleértve. Követelmények és vizsgálati módszerek) honosított 
harmonizált szabvány szerint, ide tartoznak:  

• szabadon álló berendezések, vagy kandallóbetétek, amelyek működési módosuláson esnek át 
beépítés során:  

 csukott ajtóval működő berendezések,   
 csukott vagy nyitott ajtóval működő berendezések,  
 ajtó nélküli, nyitott tűzterű berendezések  

• beépített (mélyedésbe tett és burkolt) kandallóbetétek,  
 csukott ajtóval működő berendezések,   
 csukott vagy nyitott ajtóval működő berendezések,  
 ajtó nélküli, nyitott tűzterű berendezések  

• szabadon álló berendezések, vagy kandallóbetétek, amelyek működési módosuláson nem 
esnek át beépítés során  

 ajtó nélküli, nyitott tűzterű berendezések  
- az MSZ EN 13240:2001 + A2:2005 (Szilárd tüzelésű helyiségfűtő készülékek. Követelmények 

és vizsgálati módszerek) honosított harmonizált szabvány szerint, ide tartoznak:  
• szabadon álló berendezések, vagy kandallóbetétek, amelyek működési módosuláson nem 

esnek át beépítés során  
 csukott ajtóval működő berendezések,   
 csukott vagy nyitott ajtóval működő berendezések,  

Megjegyzés: A működési módosuláson át nem eső berendezés azt jelenti, hogy legfeljebb a berendezés 
környezete (ahová beépítik) változik, ami csak a hőkibocsátást változtatja meg és az égésre nincs 
hatással.  

A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló 
rendszer:  
A szilárd tüzelésű kandallóbetétek, a nyitott tűzterű berendezéseket is beleértve, valamint a szilárd 
tüzelésű helyiségfűtő készülékek esetén: 3. rendszer.  

A termék tervezett felhasználása (intended use):  
Lakóépületek fütése, forróvíz lehetséges biztosításával.  

A termék alapvető tulajdonságai (amennyiben a terméknél értelmezhetőek):  
- tűzbiztonság,  
- éghető anyag kibocsátás (a CO kibocsátás nem haladhatja meg az 1%-ot),  
- veszélyes anyag kibocsátás,  
- felületi hőmérséklet,  
- villamosbiztonság,  
- legnagyobb üzemi nyomás,  
- fizikai ellenálló képesség,  
- energia kibocsátás / hatékonyság.  

A termék jelölése (összefüggésben az alapvető tulajdonságokkal):  
A CE jelölésnek tartalmaznia kell:  
- a termék gyártójának nevét vagy védjegyét és a címét,  
- annak az évnek az utolsó két számjegyét, amikor a CE jelölést elhelyezték a terméken, - a szabvány 

számát és dátumát,  
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- a termék leírását (típusát) és az alapvető jellemzőkre vonatkozó alábbi információkat:  
• éghető anyagtól való távolság (cm),  
• szén-monoxid kibocsátás (%),  
• legnagyobb üzemi nyomás (bar),  
• gáz égéstermék hőmérséklete (°C),  
• hőtermelés (kW), 
• energia hatékonyság (%),  
• fűtőanyag típusa (leírás):  

 jelölése „Kachelöfen” és „Putzöfen” típusú kandallóbetéteknél:  
• csak szén (jelölése: kandallóbetét EN 13229 – C),  
• csak fa (jelölése: kandallóbetét EN 13229 – W),  
• szén és fa egyaránt (jelölése: kandallóbetét EN 13229 – CW).  

A CE jelölésről lehetőség szerint készüljön fényképfelvétel.  

A terméket kísérő dokumentáció (a tervezett forgalmazás helye szerinti tagország 
nyelvén (magyarul)):  
- teljesítménynyilatkozat (szállítói megfelelőségi nyilatkozat csak 2013. július 1. előtt forgalomba 

hozott termék esetén elfogadható),  
- telepítési utasítás, ahol szükséges az összeszerelési utasítás, - 

 használati és karbantartási utasítás,  

A 2013. július 1. előtt gyártott, és forgalomba hozott termék esetén teljesítménynyilatkozat helyett 
szállítói megfelelőségi nyilatkozat is elfogadható 

Jogszabályi háttér:  
2013. július 1. előtt gyártott és forgalomba hozott építési termék esetén a Ttv. 13. § (1) bekezdés 
alapján forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni csak megfelelőségi igazolással rendelkező építési 
terméket, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező tűzoltó-technikai terméket lehetett. A 
megfelelőségi igazolás részletes szabályait az építési termékek műszaki követelményeinek, 
megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet (továbbiakban: együttes rendelet) határozta 
meg. Az együttes rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése szerint a megfelelőség igazolása a szállító feladata a 
termékre vonatkozó, jóváhagyott műszaki specifikáció alapján. Az együttes rendelet 4. § szerint 
jóváhagyott műszaki specifikáció a magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált 
szabvány, az európai műszaki engedély (a továbbiakban: ETA), és az építőipari műszaki engedély (a 
továbbiakban: ÉME). Tekintettel arra, hogy a kandallókra van honosított harmonizált szabvány, melynek 
ZA melléklete meghatározza a megfelelőség / teljesítmény állandóság igazolás módozatát, a forgalomba 
hozatal, beépítés feltétele szállítói megfelelőségi nyilatkozat volt.  

Ttv. 13. § (1) Forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak 
megfelelőségi igazolással rendelkező építési terméket, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal 
rendelkező tűzoltó-technikai terméket, tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, 
berendezést (a továbbiakban együtt: termék) lehet.  
Együttes rendelet 3. § (1) Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak 
megfelelőség igazolással rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket szabad.  
4. § A megfelelőség igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk 
képezik: a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány;… .  
9. § (1) A szállító feladata a termékre előírt megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása, valamint 
az eljárás eredményeként kiállított megfelelőség igazolásnak (megfelelőségi tanúsítvány vagy 
szállítói megfelelőségi nyilatkozat) a termékhez való csatolása.  
(6) A megfelelőség igazolás másolatát a szállító köteles a felhasználónak és az ellenőrzésre 
jogosult szervezeteknek átadni.  
4. számú melléklet Műszaki specifikációknak való megfelelés igazolása 
2. A megfelelőség igazolás módozatai  
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A 2013. július 1. után forgalomba hozott, beépített építési termék esetén a Ttv. 13. § (1) bekezdés 2013. 
július 1-től hatályos előírása, a 305/2011/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése és III. mellékélete, valamint 
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 
vonatkozik:  

Ttv. 13. § (1) Építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU 
rendelet szerint forgalomba hozható. Beépítéskor az építési termék teljesítményét az építési 
termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott módon igazolni kell.  
Kr. 5. § (1) Az építési termék - a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével - az építménybe 
akkor építhető be, ha termék teljesítményét  
a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek 
esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, 
vagy  
b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti 
teljesítménynyilatkozat igazolja.  
EU rendelet 4. cikk (1) 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.  
EU rendelet 7. cikk   
(1) Valamennyi forgalmazott termékhez mellékelni kell a teljesítménynyilatkozat egy példányát 
nyomtatott vagy elektronikus formában.  
Amennyiben azonban egy egész terméktételt egyetlen felhasználónak szállítanak, elegendő, ha 
a szállítmányhoz a teljesítmény-nyilatkozat egy példányát mellékelik, akár nyomtatott, akár 
elektronikus formában.  
(2) A címzett kérésére rendelkezésére kell bocsátani a teljesítménynyilatkozat papírra 
nyomtatott példányát.  
(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a teljesítménynyilatkozat másolatát a Bizottság által a 60. 
cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal megállapítandó feltételek szerint 
az interneten is közzé lehet tenni. E feltételek többek között azt biztosítják, hogy a 
teljesítménynyilatkozat legalább a 11. cikk (2) bekezdésében említett időszakban hozzáférhető 
maradjon.  
(4) A teljesítménynyilatkozatot annak a tagállamnak a nyelvén vagy nyelvein kell rendelkezésre 
bocsátani, amelyben a terméket forgalmazzák.  
EU rendelet 11. cikk (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.  
EU rendelet V. MELLÉKLET   
A gyártó elkészíti a teljesítménynyilatkozatot, és meghatározza a terméktípust a 
teljesítményállandóságnak a következő rendszerek szerint elvégzett értékelése és ellenőrzése 
alapján:  
1.4. 3. rendszer  
a) A gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést;  
b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a teljesítmény értékelését vizsgálatok (többek között 

a gyártó által végrehajtott mintavétel), számítások, táblázatba foglalt értékek vagy az építési 
termék leíró dokumentációja alapján.  


