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független osztály

összevont hatóság

építésfelügyelet építésügy
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3/2003. BM–GKM–KvVM együttes rendelet 
alapján

Az építési termékek 
megfelelőség igazolásának 

ellenőrzése az NFH-gal
együttműködésben

HIBÁS-e a
kivitelező, ha a forgalmazó
többszöri kérésre sem ad 

megfelelő igazolást?
FONTOS, hogy a 

használatbavételkor legyen 
igazolás! (saját üzemeltetés)

A forgalmazóval szemben nem 
tudtunk fellépni.

Az építési termékek 
forgalomba hozatalának 

ellenőrzése az
NFH hatásköre.
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Köszönöm a figyelmet!


