
 

 

Miről kell nyilatkozni avagy a teljesítménynyilatkozatok alapkövetelményei 

 

Az építmények alapkövetelményeinek való megfelelést szolgáló, az egyes építési termékek 

rendeltetését vagy rendeltetéseit szabályozó tagállami rendelkezések adott esetben meghatározzák 

azokat az alapvető jellemzőket, amelyekre vonatkozóan a teljesítményről nyilatkozni kell.  

A teljesítménynyilatkozat – a vonatkozó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően – az 
építési termékek teljesítményét fejezi ki azok alapvető jellemzőinek vonatkozásában.  

A teljesítménynyilatkozat különösen a következő információkat tartalmazza:  

a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták (állványpalló, 
kültéri padlóburkolat, beltéri padlóburkolat, beltéri falburkolat, szerkezetfa) 

b) az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, 
rendszer vagy rendszerek;  

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány vagy európai 
műszaki értékelés hivatkozási száma és kibocsátási dátuma;  

d) adott esetben a felhasznált egyedi műszaki dokumentáció hivatkozási száma, valamint 
azok a követelmények, amelyeknek a gyártó állítása szerint a termék megfelel.  

 

A teljesítménynyilatkozat emellett az alábbiakat tartalmazza: 

a) az építési termék egy vagy több, az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásoknak 
megfelelő rendeltetése;  

b) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában a szóban forgó 
harmonizált műszaki előírások szerinti alapvető jellemzők jegyzéke 

c) az építési termék teljesítménye legalább egy, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több 
rendeltetés szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében;  

d) adott esetben az építési termék szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, adott 
esetben számítás eredményeképpen megadott teljesítménye azon alapvető jellemzőinek 
vonatkozásában, amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően határoztak meg;  

e) az építési termék azon alapvető jellemzőinek teljesítménye, amelyek a termék 
rendeltetésével vagy rendeltetéseivel kapcsolatosak  

 

 

 

 



Az ERDÉRT saját gyártású fatermékeinek teljesítménynyilatkozatában az alábbi jellemzőket 

vizsgáltuk be: 

ERDÉRT szerkezetfák esetében 

 Hajlítószilárdság  
 Hajlítási rugalmassági modulus  
 Nyomószilárdság  
 Húzószilárdság  
 Nyírószilárdság  
 Sűrűség  
 Tartósság  
 Tűzvédelmi osztály  

 Szilárdsági osztály 

 

ERDÉRT kül- és beltéri padlóburkolóknál 

 Fafaj 
 Megjelenés 
 Nedvességtartalom 
 Geometriai jellemzők 

 Tűzvédelmi osztály 

 Formaldehid kibocsátás 

 Pentaklór-fenol tartalom 

 Biológiai tartósság 

 Csúszósság 

 Hővezető képesség 

 

ERDÉRT beltéri falburkolóknál 

 Fafaj 
 Megjelenés 
 Nedvességtartalom 
 Geometriai jellemzők 

 Tűzvédelmi osztály 

 Formaldehid kibocsátás 

 Pentaklór-fenol tartalom 

 Biológiai tartósság 

 Páraáteresztő képesség 

 Hangelnyelés 

 Hővezető képesség 

 

 

 

 

ERDÉRT állványpallók esetében 

 Szilárdsági osztály  
 Rugalmassági modulus  
 Tartósság  
 Tűzvédelmi osztály  
 Biológiai károsodás és fahibák 
 Méretek 

 

Figyelünk a minőségre  

 Gyaluüzemünkben az ország legszigorúbb minőségellenőrzési folyamatát és saját 
szabványrendszert dolgoztunk ki. Mi lesz ebből az Ön haszna? Az, hogy garantáltan 
csúcsminőségű alapanyagokat talál nálunk 

 
 Jelölőrendszerünkkel megvédjük a csalódástól, nem mindig a legolcsóbb termék a legkevésbé 

drága 
 

 Saját gyártott gyalult termékeinkről teljesítmény nyilatkozatot adunk át Önnek, igazoljuk, hogy 
bevizsgált független minősítő által tanúsított terméket gyártunk 
 

 Termékeink FSC minősítettek, így Ön is hozzájárul környezetünk védelméhez 
 

 Az ERDÉRT márkánk elnyerte a Magyar Brands díjat, bizonyítva a szakmai márkák közti 
elismertségünket 

 
 
Teljesítménynyilatkozattal rendelkező ERDÉRT fatermékek: 

 Állványpalló 
 Beltéri Falburkoló – ERDÉRT fenyő lambériák 
 Beltéri padlóburkoló – ERDÉRT fenyő hajópadlók 
 Kültéri padlóburkoló – ERDÉRT négy oldalt gyalult teraszburkolók 
 Szerkezetfa: gerenda, palló, deszka, zárléc, tetőléc – ERDÉRT luc és borovi fenyőből 
 Szerkezetfa: gerenda, palló, deszka, zárléc, tetőléc – ERDÉRT vörösfenyőből 

 
Forrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE   


