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környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló,  
2016. november 30-i 2016/2281/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában, a tűz 
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a  teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-a a  következő 18.  ponttal 
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18. tűzvédelmi célú építési termék: a  tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a  beavatkozás megkönnyítésére, a  tűzkár 
csökkentésére vagy a  tűz kialakulásának, terjedésének megakadályozására szolgáló aktív beépített tűzvédelmi 
berendezés vagy annak részét képező építési termék készlet vagy elem, amelyre nem vonatkozik harmonizált 
európai szabvány vagy európai műszaki értékelés.”

2. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését)
„c) tűzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 
vizsgálati eredményeken alapuló engedélye”
(igazolja.)

 (2) Az R. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem minősíthető egyedi építési terméknek vagy készletnek az  olyan építési termék vagy készlet, amellyel 
szemben tűzvédelmi követelmény van, ha
a) az csak méreteiben vagy az alkotóelemei méreteiben tér el, de rendeltetésének megfelelő műszaki jellemzőiben 
nem tér el egy olyan építési terméktől vagy készlettől, amelyre van harmonizált szabvány, európai műszaki értékelés 
vagy nemzeti műszaki értékelés, vagy
b) alkotóelemei között van olyan, amelyre vonatkozik harmonizált szabvány, európai vagy nemzeti műszaki 
értékelés, és megadott teljesítményjellemzői alapján az összeállított termék vagy készlet beépítés céljára jellemző 
teljesítménye meghatározható.
(6) Amennyiben egy gyártó egyedi termékként, készletként kíván kezelni egy olyan építési terméket, készletet, 
amellyel szemben tűzvédelmi követelmény van, az  építési termékek vonatkozásában hatáskörrel rendelkező 
piacfelügyeleti hatóság jogosult vizsgálni és megállapítani, hogy az építési termék vagy készlet egyedi terméknek 
minősül-e.”

3. §  Az R. 4. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Amennyiben a  tervező az  építési termékeket nem a  (3)  bekezdés szerint jelöli meg, hanem az  építési termékekre 
vonatkozóan elvárt műszaki teljesítményeket határoz meg, az  építészeti-műszaki dokumentáció az  építménybe 
betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan legalább a következő információt tartalmazza:]
„g) műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett egyedi, hagyományos, természetes vagy bontott építési 
termék főbb méreteit, anyagának megjelölését, felületkezelésének módját, kiegészítő szerkezeti elemeinek leírását.”
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4. §  Az R. 5. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Azoknak az  építési termékeknek az  esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai szabvány és nem készült 
európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat legalább az alábbi adatokat és információt tartalmazza:)
„i) a gyártó és meghatalmazott képviselő esetén azok neve, értesítési címe.”

5. §  Az R. 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium köteles a (3) bekezdésben előírt, az építési 
termék megfelelőségére vonatkozó dokumentációt az alábbi módszerek legalább egyikén alapuló részletes műszaki 
indokolással ellátni:
a) számítás,
b) akkreditált laboratórium vizsgálata, kísérlete, állásfoglalása,
c) számítógépes szimuláció,
d) tudományos kutatás eredménye,
e) műszaki előírásban meghatározott jellemző felhasználása vagy
f ) az a)–e) pontban foglaltak elemzése, értékelése.
(5) Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a  BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló 
engedélyével is beépíthető. A  BM OKF engedélye legfeljebb 2018. december 31-ig érvényes. Amennyiben 
az  engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált európai szabvány kerül kiadásra a  305/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.  cikk (5)  bekezdése szerint, a  párhuzamos hatályosság időszakának 
leteltével az engedély hatályát veszti.”

6. §  Az R.
a) 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „műemléki épületbe beépített” szövegrész helyébe a „műemléki védelem 

alatt álló építménybe tervezett” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében a „műemlék” szövegrész helyébe a „műemléki védelem alatt álló” szöveg
lép.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 
(EU) európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikkében előírt előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75.  § (1)  bekezdés d)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A  szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendelet alkalmazásában a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 9.  § (9)  bekezdése szerinti befizetési kötelezettséggel érintett megtakarítás összege 
a  központi költségvetési szerveknek, az  államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületeknek és 
a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerveknek az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzatain 


	A Kormány 260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) 
Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete
	a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 23/2017. (IX. 11.) BM rendelete
	a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

	A Kormány 1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

	A Kormány 1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről

	A Kormány 1629/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a „Művészeti díjak a 20–21. században” című kiadvány megjelentetéséhez szükséges forrásbiztosításról

	A Kormány 1631/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának befejezéséhez és működőképessé tételéhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

	A Kormány 1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti 
előirányzat-átcsoportosításokról

	A Kormány 1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről szóló egyes intézkedésekről

	A Kormány 1635/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1636/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben 
a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű („Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló 

	A Kormány 1637/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	az Eger déli iparterületen megvalósítandó fejlesztések Modern Városok Program keretében történő támogatásáról, valamint a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladato

	A Kormány 1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés egyes kérdéseiről

	A Kormány 1639/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás érdekében támogatás biztosításáról

	A Kormány 1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról

	A Kormány 1641/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról

	A Kormány 1642/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról

	A Kormány 1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

	A Kormány 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

	A Kormány 1645/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

	A Kormány 1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges törzstőke biztosításáról

	A Kormány 1648/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény részes államainak konferenciáin való részvételre vonatkozó felhatalmazásról

	A Kormány 1649/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról

	A Kormány 1650/2017. (IX. 11.) Korm. határozata
	a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról

	A miniszterelnök 89/2017. (IX. 11.) ME határozata
	miniszterelnöki határozat visszavonásáról

	A miniszterelnök 90/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolajkészletezésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 91/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

	A miniszterelnök 92/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 93/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 94/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én Havannában kelt megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 95/2017. (IX. 11.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról


