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Tisztelt Hölgyem és Uram!  
  
Hírlevelünk jelenlegi számában ismertetjük az 
építési termékekre vonatkozó uniós rendeletet, 
a közbeszerzési törvény módosítását, valamint a 
letelepedési államkötvényekkel kapcsolatos 
információkat.  
Reméljük, az alábbiakban összefoglalt legújabb 
jogszabályi változásokkal kapcsolatos tudnivalók 
hozzájárulnak üzletük hatékony és biztonságos 
vezetéséhez. Várjuk Önöket a www.bisztrai.com 
weboldalon is, ahol az üzleti tevékenységük 
folytatásához kapcsolódó jogi kérdésekre adott 
válaszok, fontos tudnivalókat összefoglaló írások 
is elérhetők. 
 
Tisztelettel, 
Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca Prawny (PL) 
 
Dr. Bisztrai Gábor 
Ügyvéd (HU) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK RENDELET (CPR) 

 
2013. július 1. napján hatályba lépett az építési termékekre 
vonatkozó 305/2011/EU rendelet („Rendelet”) forgalomba 
hozatalai szabályai, melyek felváltották a korábbi Építési 
Termék Irányelv („Irányelv”) rendelkezéseit.  

 
Az új norma már a szabályozás jellegét tekintve is eltér a 
korábbitól.  
 

Az Európai Unió által alkotott irányelvek olyan 
célkitűzéseket tartalmaznak, melyeknek a tagállamoknak 
meg kell felelniük, így az irányelvek a nemzeti 
jogszabályok harmonizálására szolgálnak. Az irányelvek 
esetében a megvalósítás módjának kiválasztását az Unió a 
tagállamokra bízza, de ellenőrzi a célkitűzések 
megvalósulását. Az irányelvek határidőt írnak elő a 
bennük foglalt célkitűzések nemzeti jogba való 
átültetésére, ezzel bizonyos mozgásteret adnak a 
tagállamoknak arra, hogy a konkrét nemzeti szabályozás 
során figyelembe vehessék a nemzeti sajátosságokat. 
 
Ezzel szemben a rendeletek, így az új szabályozás is 
közvetlenül alkalmazandó jogszabályok, a nemzeti 
hatóságok közbenjárása nélkül valamennyi tagállamban 
azonnal jogerőre emelkednek. Az európai rendeletek a 
nemzeti törvényekkel egyenértékű jogszabályként 
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kezelendők, és nincs szükség az átültetésükre szolgáló 
nemzeti jogi aktusra. 
 
A hivatalos indokolás szerint az Irányelvet a meglévő jogi 
keretek egyszerűsítése és pontosítása, valamint a meglévő 
intézkedések átláthatóságának és hatékonyságának 
növelése érdekében váltották fel a Rendelettel. A Rendelet 
már 2011. április 24-én lépett hatályba, de a legfontosabb 
előírásai csak 2013. július 1-jétől alkalmazandók.  
 
Az új szabályozás – többek között - elősegíti a CE 
megfelelőségi jelölés használatát, amely jelölés a 

felhasználó számára ez azt az üzenetet hordozza, hogy 
ezeket a termékeket bátran alkalmazhatja, hiszen ezek 
megfelelnek az Európai Unió négy alapvető 
követelményének: az élet, az egészség, a vagyon és a 

környezet védelmének, valamint az építményekre 
vonatkozó a Rendelet által meghatározott alábbi hét 
követelmények: 

- mechanikai szilárdság és állékonyság; 

- tűzbiztonság; 
- higiénia, egészség- és környezetvédelem; 
- biztonságos használat és akadálymentesség; 
- zajvédelem; 
- energiatakarékosság és hővédelem; 
- a természeti erőforrások fenntartható használata 

 
A CE jelölés elhelyezése a Rendelet szerint azt jelenti, 
hogy a gyártó ehhez az építési termékhez 
teljesítménynyilatkozatot állított ki. A hatálybalépést 
követően csak az termék látható el CE jelöléssel, amelyre a 
gyártó teljesítménynyilatkozatot állított ki. Ez lényeges 
változás a korábbiakkal szemben, hiszen eddig a 
gyártónak a termékhez megfelelőségi nyilatkozatot kellett 
kiállítania, vagyis eddig a termék megfelelőségéről 
nyilatkozott, a jövőben viszont - a teljesítménynyilatkozat 
- kiállításával a termék teljesítményéről fog nyilatkozni. 
A teljesítménynyilatkozatot valamennyi termékhez 

mellékelni kell nyomtatott vagy elektronikus formában. 
A teljesítménynyilatkozat másolatát az interneten is közzé 
lehet tenni, azonban a honlapon történő közzététel 
szabályairól szóló uniós szabályozás a mai napig nem 

jelent meg. Az általunk megkereset szervek véleménye 

szerint, mivel a Rendelet lehetővé teszi a saját honlapon 
történő közzétételt, ezért a gyártónak jogában áll így 
eljárni, ugyanakkor amennyiben a vevő igényli, hogy ő 
papír formában is megkapja a nyilatkozatot, akkor a 
gyártónak kötelessége azt úgy szolgáltatnia. 
 
A fent írtak jelentős szemléletváltást jelentenek, hiszen a 
hatályba lépést követően a tervező feladata, hogy az általa 
tervezett építményben az adott célhoz szükséges műszaki 
követelményeket a tervdokumentációban meghatározza, 
és hogy eldöntse, hogy a rendelkezésére álló 
teljesítménynyilatkozatok alapján mely terméket kívánja 

alkalmazni. 
 
A kereskedőknek és gyártóknak nem kell aggódniuk a 
Rendelet hatálybalépése miatt, ugyanis az új jogszabály 

átmeneti rendelkezései szerint a 2013. július 1. előtt az 
Irányelv szerint forgalomba hozott építési termékeket a 
Rendeletnek megfelelő terméknek kell tekinteni, és ezáltal 
a gyártók teljesítménynyilatkozatot tehetnek az Irányelv 

szerint kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy 
megfelelőségi nyilatkozat alapján is. 
 

A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 
 
2013. július 1. napján módosulnak a közbeszerzési törvény 
(Kbt.) szabályai. A változások célja az szabályozás 
összhangjának növelése az uniós jogrenddel, továbbá az 
adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a 
rendelkezések egyértelműsítése. 
 
Alapvető változás, hogy – az európai bírósági gyakorlattal 
egyezően – a törvény engedékenyebb lett az építési 
beruházások egybeszámításával kapcsolatosan. A 
hatályba lépés előtti szabályozás alapján, ha elemeire 
szedtek szét egy beruházást, akkor ki lehetett kerülni a 
közbeszerzési értékhatárt, illetve egyszerűbb eljárást 
lehetett alkalmazni. Ez ugyan kedvező volt a kis- és 

középvállalkozásoknak, ugyanakkor jogi szempontból 
visszaélésnek is számíthatott. 
 
A jelenleg hatályos szabályozás a gazdasági és műszaki 

funkció egységét tekinti döntő szempontnak, az így 
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egybetartozó beruházást nem lehet elemeire bontani. Áruk 
és szolgáltatások - közbeszerzéssel történő - megrendelése 
esetén pedig tilos a szétbontás abban az esetben, ha 
egyetlen cél megvalósítását szolgálják, tartalmilag 
hasonlóak, és a funkciójuk betöltésére egységesen 
alkalmasak. 
 
A kis- és középvállalkozások terheit csökkenti az a 
módosítás, amely alapján a közbeszerzési dokumentáció 
ellenértékét csak a nyertesnek kell megfizetnie. Könnyítés 
továbbá az is, hogy az ajánlattételi dokumentációt a 
korábbi három példány helyett elegendő egy példányban 

benyújtani, ugyanakkor a papíralapú mellett akár több 
elektronikus másolatot is kérhet az ajánlatkérő. Azzal 
együtt, hogy az ajánlattevők adminisztrációs terhei 
csökkeni látszanak, a módosítás az ajánlatkérőket arra 

kötelezi, hogy hogy a közbeszerzés szinte teljes 
folyamatának a dokumentációját töltsék fel a 
közbeszerzési adatbázisba. 
 

Azt a korábbi gyakorlatot, mely alapján az ajánlattevők 
egyre szélesebb körben nyilvánították az ajánlataikat 
üzleti titokká, az új szabályozás igyekszik megszüntetni: a 
módosítás csak azt az ajánlatot engedi üzleti titokká 
minősíteni, ami megfelel a polgári törvénykönyv (Ptk.) 
előírásainak, vagyis a nyilvánosságra hozása aránytalan 
sérelmet okozna az ajánlattevőnek. 
 
Népszerűvé vált a piacon a korábbi szabályozásra épülő 
azon gyakorlat, amely alapján az ajánlatkérőnek elegendő 
volt három ajánlattevőt felhívni ajánlattételre, majd a 
velük történt tárgyalást követően máris eredményt 
hirdethetett. Erre ma már nincs lehetőség, ugyanis a 
jogszabályváltozások hatályba lépését követően az 
ajánlatkérőknek a honlapukon is közzé kell tenni az ilyen 
felhívásokat.  
 
A módosítás az építési beruházásokra is kiterjeszti azt a 

már korábban is létező szabályt, mely alapján kisebb 
beszerzéseknél az ajánlatkérő maga jogosult kialakítani az 
eljárási rendet. 
A módosításokkal a jogalkotó az adott tendert elnyerő 

nyertes ajánlattevőnek adható előleg maximumát 10 millió 

forintról 68 millió forintra, a tartalékkeretet, pedig 5-ről 10 
százalékra emelte. 
 

A LETELEPEDÉSI ÁLLAMKÖTVÉNY 
 
2012. decemberében módosításra került a harmadik 
országbeli állampolgárok Magyarországra történő 
beutazásáról, valamint tartózkodásról szóló törvény, és 
nemzetközi mintára lehetővé tette a speciális 
nemzetgazdasági érdekből történő letelepedést. Ennek 
alapfeltétele, hogy a külföldi magánszemély, vagy a 
tulajdonában álló cég 250 ezer euró értékben vásároljon 

külön erre a célra kibocsátott magyar államkötvényt és ezt 
5 évig meg is tartsa.  
 
A gyakorlatban az értékpapírokat az Államadósság 

Kezelő Központtal (ÁKK) leszerződött, és az 
Országgyűlés Gazadási Bizottsága által jóváhagyott 
közvetítő cégek fogják értékesíteni az Unión kívüli, 
harmadik országbeli személyek számára. Az első ilyen – 

az ÁKK-val leszerződött – vállalkozás Kajmán-szigeteken 
bejegyzett Hungary State Special Debt Fund nevű 
társaság, amely Kínában és Vietnámban fogja értékesíteni 
az értékpapírt. 
 
A közvetítő vállalkozás a jogszabályban meghatározott 
tulajdonságokkal rendelkező értékpapírt értékesít a 
harmadik országbeli állampolgárnak, illetve a többségi 
tulajdonában álló vállalkozásnak, majd a befizetett 
összegből a közvetítő vállalkozás - Államadósság Kezelő 
Központ útján – lejegyzi az államkötvényt. 
  
Az értékpapírnak a vevő részére történő értékesítését 
követően kerülhet sor a tartózkodási engedélyek 
megszerzésére irányuló hatósági eljárás megindítására, 
melyben a jogi képviselet kötelező.  
 
Az eljárás menete nem sokban különbözik a tartózkodási 

engedélyek megszerzésének általános rendjétől, azonban a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Budapesti és 
Pest Megyei Regionális Igazgatóság soron kívül, de 
legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított nyolc 

napon belül fog döntetni az ilyen ügyekben. Az eljárás 
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megindításához a kérelmezőnek legalább egy alkalommal 
be kell utaznia Magyarországra, tekintettel arra, hogy a 
tartózkodási engedély iránti kérelmet személyesen kell 
benyújatnia. A beutazáshoz a legtöbb esetben vízum 
szükséges, amelyet az adott ország adott ország magyar 
konzulátusán kell igényelni.  
 
A tartózkodási engedélyek kiadásához szükséges annak 
igazolása, hogy a külföldi állampolgár vagy a többségi 
tulajdonában álló külföldi vállalkozás már lejegyezte a 
közvetítő vállalkozás által kibocsátott  értékpapírt, és 
becsatolja a közvetítő vállalkozás arról szóló nyilatkozatát, 

hogy vállalja, hogy a tartózkodási engedély kiadásától 
számított 45 napon belül a kérelmező külföldi állampolgár 
befizetéseiből lejegyzi az államkötvényt. 
 

A tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás 
igazgatási szolgáltatási díja 18.000.- Ft, külföldön 
előterjesztett kérelmek esetén pedig 60.- Euró. 
Letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli 

állampolgár kaphat, aki az erre irányuló kérelem 

benyújtását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapja 
rendelkezik a fent írt tartózkodási engedéllyel. 
 
A letelepedési engedéllyel további 25 schengeni 
tagországba félévente 90 napnyi szabad beutazás is jár, 
illetve Magyarországon az érintett személy jogosulttá 
válik hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz, továbbá az 
oktatáshoz, a foglalkoztatási és jóléti juttatásokhoz. 

**** 
2013. június/július hó 
Bisztrai Ügyvédi Iroda  

 

A jelen Hírlevélben foglaltak nem minősülnek  jogi 
tanácsadásnak,  és   nem  helyettesíthetik  az  egyedi  tényállás  
alapján történő  konkrét  tanácsadást. Amennyiben további 
információra van szükségük, illetve kérdésük merül fel a 

Hírlevelünkben foglaltakkal kapcsolatban, készséggel állunk 
rendelkezésükre elérhetőségeink bármelyikén. Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy amennyiben a jelen publikációt használni 
szeretnék saját céljaikra, a publikáció szerzőit, valamint a 
forrással kapcsolatos információt feltüntetni kötelesek.

 
 


