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Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

Szektor

A termékkategória megnevezése
Építőipari gépek
Mezőgazdasági és erdészeti gépek
Élelmiszeripari gépek
Csomagológépek
Famegmunkáló gépek

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek
biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról

Gépek

Bútorgyártás gépei

2006/42/EK irányelv
MD

Motoros láncfűrészek
Fémfeldolgozás gépei
Aeroszol töltőgépek
Mozgólépcsők, mozgójárdák
Teherfelvevő eszközök
Gépjárműfelvonók

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

Szektor

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes
kültéri berendezések zajkibocsátási
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

2000/14/EK irányelv

Gépek zajkibocsátása

108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet a
felvonók biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról

95/16/EK
irányelv

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése

A termékkategória megnevezése

Kültéri berendezések

Felvonók
Felvonók
LIFT
A bőr ultraibolya besugárzására
használt készülékek
UV-sugárzók

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes
villamossági termékek biztonsági
követelményeiről és az azoknak való
megfelelőség értékeléséről

Nagykonyhai villamos berendezések

Villamos termékek
2006/95/EK irányelv
LVD

Adagoló- és árusítóautomaták, és
hasonló jellegű berendezések

Villamos állatkábító készülékek
Audio-/video-, informatikai és
kommunikációs berendezések
Elektromos szekrények

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes
villamossági termékek biztonsági
követelményeiről és az azoknak való
megfelelőség értékeléséről, illetve
193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő megadásáról
374/2012 (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó
berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

2006/95/EK irányelv,
illetve
2010/30/EU irányelv
874/2012/EU rendelet

Szektor

Villamos termékek
LED fényforrások

LVD, illetve LABEL

Villamos termékek

Adagoló- és árusítóautomaták, és
hasonló jellegű berendezések

RoHS

Felügyeleti- és vezérlő eszközök

2011/65/EU irányelv

97/23/EK irányelv

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó
berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

2009/105/EK irányelv

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható
nyomástartó berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

2010/35/EU irányelv

A termékkategória megnevezése

Nyomástartó
berendezések

Homokszórók

PED

Búvárpalackok

Egyszerű nyomástartó
edények
SPV
Szállítható
nyomástartó
berendezések
TPED

Csővezetékek

Légtartályok

Iparigáz palackok, palackkötegek,
gázhordók

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol
termékek és aeroszol csomagolások
forgalmazásának követelményeiről
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet az egyes
gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelőségének tanúsításáról
8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan
robbanásveszélyes környezetben történő
alkalmazásra szánt berendezések, védelmi
rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint
forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános feltételeiről,
illetve
193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő megadásáról

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

Szektor

75/324/EGK irányelv

Aeroszol palackok
ADD

2009/142/EK irányelv

Gázfogyasztó
készülékek
GAD

94/9/EK irányelv

Robbanásbiztos
termékek
ATEX

2009/125/EK irányelv
206/2012/EU rendelet,
illetve
2010/30/EU irányelv
626/2011/EU rendelet
2009/125/EK irányelv
(EU) 2015/1095
rendelet, illetve
2010/30/EU irányelv
(EU) 2015/1094
2009/125/EK irányelv
813/2013/EU rendelet,
illetve
2010/30/EU irányelv
811/2013/EU rendelet

A termékkategória megnevezése

Aeroszol palackok

Gáztüzelésű nagykonyhai
készülékek

Robbanásbiztos mérőeszközök
Robbanásbiztos lámpák, kapcsolók,
vezérlések

Légkondicionáló berendezések
Energiával kapcsolatos
termékek
környezetbarát
Professzionális hűtőbútorok,
tervezése, illetve
sokkolóhűtők, kondenzációs
energiacímkézése
egységek és technológiai hűtők
ECOD, illetve
LABEL
Helyiségfűtő berendezések és
kombinált fűtőberendezések

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint
forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános feltételeiről

2009/125/EK irányelv
814/2013/EU rendelet

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő megadásáról

2010/30/EU irányelv
812/2013/EU rendelet

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint
forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános feltételeiről

Szektor

A termékkategória megnevezése

Energiával kapcsolatos
termékek
környezetbarát
Vízmelegítők és melegvíz-tároló
tervezése
tartályok
ECOD
Energiával kapcsolatos
Vízmelegítők, melegvíz-tároló
termékek
tartályok, valamint a vízmelegítőből
energiacímkézése
és napenergia-készülékből álló
csomagok
LABEL

2009/125/EK irányelv
641/2009/EK rendelet

Keringetőszivattyúk

2009/125/EK irányelv
547/2012/EU rendelet

Vízszivattyúk

2009/125/EK irányelv
640/2009/EK rendelet
2009/125/EK irányelv
548/2014/EU rendelet
2009/125/EK irányelv
1275/2008/EK rendelet
2009/125/EK irányelv
327/2011/EU rendelet

Energiával kapcsolatos Elektromos motorok
termékek
környezetbarát
Transzformátorok
tervezése
ECOD

Elektromos és elektronikus
háztartási és irodai berendezések
Ventilátorok

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint
forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános feltételeiről

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

2009/125/EK irányelv
1253/2014/EU rendelet

Szektor

A termékkategória megnevezése

Energiával kapcsolatos
termékek
környezetbarát
Szellőztetőberendezések
tervezése
ECOD
Vízmérők
Villamos fogyasztásmérők

8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre
vonatkozó egyedi előírásokról

Mérőeszközök
2004/22/EK irányelv

Hőfogyasztásmérők
MID

Kiterjedést mérő műszerek
Kipufogógáz-elemző műszerek

62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet a nem
automatikus működésű mérlegek méréstechnikai
követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról

2009/23/EK irányelv

Nem automatikus
mérlegek

Nem automatikus mérlegek

NAWI
Tagállamok piacfelügyeleti
hatóságai által tett bejelentések
Bejelentésre. Társhatóságok
értesítése alapján

