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Az alkalmazandó hazai jogforrás száma, megnevezése

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

Szektor

A termékkategória megnevezése

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások
forgalmazásának követelményeiről

75/324/EGK irányelv

Aeroszol palackok
ADD

Aeroszol termékek és aeroszol csomagolások

2014/34/EU irányelv

Robbanásveszélyes környezetbe
szánt berendezések
ATEX

Robbanásbiztos nem automatikus működésű
mérlegek
Robbanásbiztos moboltelefonok, adóvevők
Robbanásbizos berendezések (kürtök,
hangjelzők, kapcsolók, ventillátorok, egyéb)

35/2016. (IX.27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben
történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és
tanúsításáról

2009/125/EK irányelv
641/2009/EK rendelet
2009/125/EK irányelv
547/2012/EU rendelet

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

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelőségének tanúsításáról

Keringető szivattyúk
Vízszivattyúk

2009/125/EK irányelv
206/2012/EU rendelet

Légkondicionáló berendezések

2009/125/EK irányelv,
(EU) 2015/1095 rendelet

Professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők,
kondenzációs egységek és technológiai hűtők

2009/125/EK irányelv
813/2013/EU rendelet
2009/125/EK irányelv
666/2013/EU rendelet
2009/125/EK irányelv
548/2014/EU rendelet

Energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezése,
ECOD

Kondenzációs gázkazánok
Porszívók
Transzformátorok

2009/125/EK irányelv
640/2009/EK rendelet

Elektromos motorok

2009/125/EK irányelv
1275/2008/EK rendelet

Elektromos és elektronikus háztartási és irodai
berendezések készenléti és kikapcsolt
üzemmódban

2009/142/EK irányelv

Gázfogyasztó készülékek
GAD

Nagykonyhai berendezések

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

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági
berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

2010/30/EU irányelv
626/2011/EU rendelet
2010/30/EU irányelv
811/2013/EU rendelet
2010/30/EU irányelv
(EU) /2015/1094 rendelet
2010/30/EU irányelv
874/2012/EU rendelet

Energiával kapcsolatos termékek
energiacímkézése
LABEL

2014/33/EU irányelv

Felvonók
LIFT

Légkondicionáló berendezések
Kondenzációs gázkazánok
Professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők
LED fényforrások
Felvonók
Villamos állatkábító készülékek
Napelem inverterek
Napelem modulok

23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra
tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az
azoknak való megfelelőség értékeléséről

2014/35/EU irányelv

Az egyes villamossági termékek
biztonsági követelményeiről
LVD

Elektromos töltő oszlopok járművekhez
Nagykonyhai villamos berendezések
Adagoló-és árusító automaták, és hasonló
jellegű berendezések
LED fényforrások
Elektromos kapcsoló szekrény
Kozmetikai célú barnító berendezések
(szoláriumok)
Hűtőházak, hűtőkamrák hűtéstechnológiai gépei

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

2006/42/EK irányelv

Gépek
MD

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

2014/32/EU irányelv

Mérőeszközök
MID

Elektromos és elektronikus kéziszerszámok
Mosodai gépek
Motoros sövénynyírók
Teherfelvevő eszközök
Motoros láncfűrészek
Élelmiszeripari gépek
Garázsipari gépjárműemelők
Mozgólépcsők
Esztergagépek
Permetezőgépek
Építőipari felvonók
Teherfelvonók
Szállítószalagok
Robottechnikai berendezések
Mezőgazdasági gépek
Betonkeverők
Kiterjedést mérő műszerek

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek
méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek
biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

2014/31/EU irányelv
2000/14/EK irányelv
2014/68/EU irányelv

2014/29/EU irányelv

Nem automatikus mérlegek NAWI
Kültéri használatra tervezett
berendezések zajkibocsájtása
Nyomástartó berendezések és
rendszerek
PED
Egyszerű nyomástartó edények
SPVD

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

2011/65/EU irányelv

Elektromos és elektronikus
berendezések veszélyes
anyagainak korlátozása
(RoHS)

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

2010/35/EU irányelv

Szállítható nyomástartó
berendezések
TPED

Nem automatikus működésű mérlegek
Kültéri berendezések
Biztonsági szelepek
Egyszerű nyomástartó edények
Termosztátok
Adagoló-és árusítóautomaták, és hasonló jellegű
berendezések
Ellenőrző és vezérlő eszközök
Iparigáz palackok, palackkötegek, gázhordók
Az EU-tagállamok piacfelügyeleti hatóságai
által tett bejelentések alapján végzett
ellenőrzések
Bejelentésre, társhatóságok vagy mások
értesítése alapján végzett ellenőrzések

