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Mire vonatkozik a CPR?Mire vonatkozik a CPR?
Harmonizált műszaki előírások CEHarmonizált műszaki előírások  CE
alapján gyártott építési termékekre

‐ harmonizált szabványok (hEN)   

ó i é ék lé i d k k‐ európai értékelési dokumentumok 
(EAD =European Assesment Document)

európai műszaki értékelés új ETA  
European Technical Assessment
NEM h i ált ű ki lőí áNEM harmonizált műszaki előírás



Mi a CPR célja?Mi a CPR célja?
egységes fogalmak használataegységes fogalmak használata

európai építési termék‐piac megteremtése

a tagállam követelményszintjét teljesítő 
termék korlátozás nélküli beépíthetősége

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



CPR legfontosabb dokumentuma:
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

kötött formai és tartalmi előírások (III melléklet)kötött formai és tartalmi előírások (III. melléklet)

harmonizált műszaki előírás megnevezése
összes teljesítményjellemző jegyzéke
teljesítményszint soronkénti megadása

(min. 1 érték + NPD)

Megfelelőség eldöntése leegyszerűsödik
Termékek összehasonlíthatósága könnyebb

Vevőt segíti ár/érték arány meghatározásában

VERSENYHELYZETET TEREMT



Mit tehet a tervező? 
1.‐Megjelöl egy egyértelműen beazonosítható 
terméket

Ezzel annak összes teljesítményjellemzője elvárt 
műszaki teljesítmény lesz

Mi az egyértelműen beazonosítható?

Már nem elég a „……… típusú kupola” kiírás



Mit tehet a tervező? 
2 ‐ A beépítendő termékre elvárt műszaki2.‐ A beépítendő termékre elvárt műszaki 
teljesítményeket határoz meg

A CPR alapkövetelményeinek és az egyéb jogszabályoknakA CPR alapkövetelményeinek és az egyéb jogszabályoknak 
a figyelembe vételével

1. Mechanikai szilárdság és állékonyság
2 Tűzbiztonság2. Tűzbiztonság
3. Higiénia,egészség és környezetvédelem
4. Biztonságos használat és akadálymentesség
5. Zajvédelem
6. Energiatakarékosság és hővédelem
7. A természeti erőforrások fenntartható használata

Kormányrendelet 4 § (6) pont zavart kelthet haKormányrendelet 4. § (6) pont zavart kelthet, ha 
az 1.sz. melléklet nincs összhangban a 
harmonizált műszaki előírások 
teljesítményjellemzőivel (megoldás : „is” figyelembe vétele, 
CPR a magasabb jogszabályi hierarchia)



Teljesítménynyilatkozat ‐ tartalmi és formai követelményei
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Teljesítménynyilatkozat ‐ tartalmi és formai követelményei



Hő‐ és 
füstelvezetés 

a a
tetőn  

És a mai 
teljesítmény‐
nyilatkozatnyilatkozat. 



Teljesítménynyilatkozat ellenőrzése

A konkrét termék megvásárlásakor: a honlapról letölthető.
Tervezéshez: előzetes teljesítménynyilatkozat.



Teljesítménynyilatkozat ellenőrzése

??
Legyen inkább tűzvédelmi osztály !



Teljesítménynyilatkozat ellenőrzése

? 
? 

?
tűzvédelmi oszt.
követelmény: D



Teljesítménynyilatkozat ellenőrzése



SZÉLTERELŐ LAP SZÜKSÉGES! A nélkül gyakorlatilag nem használható.

• velux

Hatásos átersztő felület

Geometriai 
felületfelület

Szélterelő nélkül
felületfelület

Méret: 114 x 141

KFD = szélterelő lap



Hő‐ és 
füstelvezetés 

a a
homlokzaton  

És a mai 
teljesítmény‐
nyilatkozatnyilatkozat. 

Ha van.



Teljesítménynyilatkozat ellenőrzése – még ha nincs is

? A nem egyben vizsgált 
k t

? Nincs információ az 
OTSZ követelményeinek

szerkezet –
NEM RWA

OTSZ követelményeinek 
való megfelelésről



Ablak + ajtóbehúzó + 
mágnes „...mi sem szeretjük, …. el szokták fogadni…. tudja, Magyarországon 

költséghatékony szempontok miatt használjuk …”
(sic!)

NEM RWA
(sic!)  

Forrás: A forgalmazó egy területi képviselője. 2014. 04. 30. 



Teljesítménynyilatkozat ellenőrzése

No comment… 

alaki és tartalmi megfelelőség?

és a még 5 hiányzó teljesítményjellemző?és a még 5 hiányzó teljesítményjellemző?

VdS tanúsítvány olyan, mint a 
többi akkreditált labor papírja

forgalmazza: ACO



Teljesítménynyilatkozat ellenőrzése

A teljesítménynyilatkozat a forgalombahozatal
és a betervezés/beépítés alapdokumentuma.



Dokumentáció – CPD ‐ CPR

Cité du design - Saint Etienne



NANDO – a CE Tanúsítvány kiállítójának ellenőrzése

Szervezetre keresünk

Cité du design - Saint Etienne

APPLE STORE - Strasbourg
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/



NANDO – a CE Tanúsítvány kiállítójának ellenőrzése

Cité du design - Saint Etienne

APPLE STORE - Strasbourg
Azonosító számra keresünk



NANDO – a CE Tanúsítvány kiállítójának ellenőrzése

Cité du design - Saint Etienne

Azonosító számhoz tartozó szervezet



NANDO – a CE Tanúsítvány kiállítójának ellenőrzése

Cité du design - Saint Etienne

A szervezet elérhetősége és adatlapja (kattintással)



NANDO – a CE Tanúsítvány kiállítójának ellenőrzése

Cité du design - Saint Etienne

A szervezet jogosultságai



Hatások – feladatok
Összesen 2338 db építési termékszabványunk vanÖsszesen 2338 db építési termékszabványunk van

Ebből több, mint 2.000 db magyar szabványrendszerbe 
b t tt ó i b ábevezetett európai szabvány 

Alig 40 %‐nak van magyar nyelvű változata

412 á kihi d h i ál (hEN) ék b á412 már kihirdetett harmonizált (hEN) termékszabvány

+ 40 / 50 db kidolgozása várható

Forrás:Szendy Csabáné - MSZT
2338



Hatások – feladatok 
A tervezők építési termék anyagismerete felértékelődikA tervezők építési termék anyagismerete felértékelődik

Gyártói érdek az információadás, tervező tájékoztatása

A t é i f l t t d k tálá f l lő é iA tervezési folyamat pontos dokumentálása felelősségi 
szempontból még fontosabbá válik 

l t lj ít é il tk t hi álápl. teljesítménynyilatkozat archiválás

A tervezési folyamat időigényének elismertetése

hEN szabványok követelményszintjének „beskálázása”, 
lefordítása

 h i ál ű ki lőí á k é ül k kNem harmonizált műszaki előírások, épületszerkezetek 
esetén fogalomkészlet szisztematikus végiggondolása 

Tűzvédelmi szempontból: „CPR Team Munka” 2013. július



Nagy Katalin tűzvédelmi szakmérnök • + 36 20 364 1985 • Ludor Kft. • www.ludor.hu


