
                     
 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE 

VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT A SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VAGY ÜGYREND, AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT HATÁLYOS ÉS TELJES 

SZÖVEGE 

 

1./A. JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT KÖZFELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ, A TÁRSADALOM KÖZÖS 

SZÜKSÉGLETEINEK KIELÉGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ, AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ KÖZCÉLÚ TEVÉKENYSÉGEK ÉS 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

 

Tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés, innováció: 

o A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2. §-a 
 

Oktatás, építésügyi, oktatás: 

o Magyarország Alaptörvénye X. és XI. cikkei 
o A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 2. § (1) bekezdés 

 
Környezetvédelem, energiatudatosság és hatékonyság előmozdítása: 

o Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk 
o A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [37-38. §] 
o A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény [IV. rész] 

 
Fogyasztóvédelem: 

o A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VII. fejezet 
 

Az euro-atlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködésekben történő részvétel: 

o Az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény 
 

Műszaki vizsgálatok végzése, a jogszabályokban előírt minőségellenőrzési, minőségbiztosítási és 
terméktanúsítási, nyilvántartási feladatok ellátása: 

o Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet (2011. III. 9.) 
 

A társadalmi közös szükséglet ellátásáért felelős állami szervek, állami és önkormányzati feladatok 
ellátását segítő szolgáltatások biztosítása; projektek lebonyolítása, pályázati úton megvalósuló 
támogatási konstrukciók tekintetében közreműködői feladatok ellátása: 

o Magyarország Alaptörvénye XV-XXIII. cikkei, valamint a XXXI-XXXV. cikkei 
 

1./B.  KIJELÖLŐ RENDELETEK 
o Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes 

műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III.17.) 
Korm. rendelet 

 
o Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 36/2016. (XII.29.) MvM rendelet 
 
o Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
 
 
 



                     
 
 
 
o A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és 

módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X.27.) 
Korm. rendelet 

 
o A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 
 
o Az építésügy területén mutatkozó, műszaki előírások hiányából fakadó nehézségek 

enyhítéséről szóló 1540/2016. (X.13.) Korm. határozat 
 
o A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 

 

1./C.  AZ ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ RENDELETEK 
 

o Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet 

 
o Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 

az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011.március 9.) 
 

o Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet 
 

o A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 
22/2009.(VIII.23.) ÖM rendelet 

 

1./D.  ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK HELYSZÍNI ÉS LABORVIZSGÁLATAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS 
 

o Az általános termékbiztonságról szóló az Európai Parlament és a Tanács (2001. december 3.) 
2001/95/EK irányelve 

 
o A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek 

tevékenységeinek részletes szabályairól szóló 315/2009.(XII.28.) Korm. rendelet 
 

o Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint 
a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010.(I.14.) NFGM 
rendelet 

 
o A Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) irányítására és a 2001/95/EK irányelv 11. 

cikkével összhangban benyújtott értesítésekre vonatkozó iránymutatások megállapításáról 
szóló Európai Közösségek Bizottsága határozata (2004/418/EK) 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000005.NFG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0418:HU:HTML

