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Általános feltételek 
 
Az ÉMI Nonprofit Kft. a megfelelőség igazolás keretében végzett tevékenységét szerződés alapján, díjazás elle-
nében végzi, előre meghatározott díjszabás és díjtételek alapján. Ehhez a kérelmezőktől egyéb támogatást, anya-
gi hozzájárulást nem fogad el, anyagi támogatást állami- és nem állami szervezetektől vagy magánszemélyektől 
nem kap.  
 
A megfelelőség igazolását kérelem (megbízás) benyújtásával kell kezdeményezni.  
A kérelem alapján az ÉMI Nonprofit Kft. ajánlatot küld a kérelmezőnek (megbízónak). (Ld. Tájékoztató az ÉMI 
Nonprofit Kft. építési termékek megfelelőség igazolási eljárásáról 3.1. pont. Kérelmezés, ajánlatadás és szerző-
déskötés.) 
 
A Megfelelőség Igazolási Díjszabás hatálya 
 
A Megfelelőség Igazolási Díjszabás az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofit 
Kft.)  az Építési Termék Irányelv  Európai Közösségek Tanácsa 89/106/EGK Irányelve (1988. december 21.), 
valamint az ezt módosító 93/68/EGK Irányelv (1993. július 22.), összhangban az építési termékek műszaki köve-
telményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabá-
lyairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet előírásai alapján végzett megfelelőség igazolási 
tevékenységére vonatkozik. 
 
A megfelelőség igazolás során a következő feladatok kerülnek elvégzésre: 
(A végzendő feladat értelemszerűen a vonatkozó megfelelőség igazolási módozatok szerint.)  
 
 a termék első típusvizsgálata 
 terméktanúsítás keretében végzett típusvizsgálat (1) és (1+) módozat esetén) 
 vizsgáló szervezetként végzett típusvizsgálat (3) módozat esetén) 
 az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata, értékelése és jóváhagyása (2) módozat esetén) 
 az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása(2+) módozat esetén) 
 a műszaki specifikáció által meghatározott esetekben, az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az 

építkezés helyszínén vett minták audit (szúrópróbaszerű) vizsgálata(1+) módozat esetén) 
 tanúsítvány kiadása, nyilvántartása és közzététele 
 tanúsítvány érvényben tartása 
 tanúsítvány érvénytelenítése, visszavonása és felfüggesztése 

 
Megfelelőségi tanúsítvány vagy Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány 
 
A feladatok  tanúsítás, vizsgálat, ellenőrzés területeken közreműködő  ÉMI Nonprofit Kft. egységek bon-
tásban szerepelnek. 
 
egységek: 
 Tanúsító szervezet: Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda 
 Ellenőrző szervezet: Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda 
 Vizsgáló szervezet: Központi laboratórium érintett szakági és/vagy területi laboratóriuma 
 
A feladatok elvégzéséhez a díjtételek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. 
 
A Megfelelőség Igazolási Díjszabás díjtételei 
 
Jelentkezési díj: 100 000 Ft 
Az ÉMI Nonprofit Kft. a kérelem visszaigazolásával egyidejűleg, a megfelelőség igazolási eljárás megindítása-
kor  a kijelölt/bejelentett vizsgáló szervezetként végzett típusvizsgálat kivételével  munkatervben kidolgozott 
részletes ajánlat esetén jelentkezési díjat számít fel. Az eljárás megszakadása esetén a jelentkezési díj (az ajánlat 
elkészítés költségeként) felszámításra és érvényesítésre kerül.   
Ha a megfelelőség igazolási eljárás a létrejött szerződés alapján lefolytatott, a meghatározott feladatok elvégzése 
után, a jelentkezési díj az eljárás díjából levonásra kerül. 
 
 a jelentkezési díjat tartalmazó számla megküldésével  
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Bonyolítási díj (tervezett időráfordítás): 1 mérnöknap / 1 mérnöknap 60%-a 
A bonyolítási díj  a kijelölt/bejelentett vizsgáló szervezetként végzett típusvizsgálat kivételével  a kérelmező 
kérésére (előzetesen és az eljárás során) tartott konzultáció, a kérelemmel kapcsolatos kiegészítő adat bekérés, a 
belső megbízások kiadása, a szükséges szakmai egyeztetések, az ajánlat elkészítés, ajánlat elfogadása esetén  
ennek megerősítése, illetve jelzett vélemény egyeztetése alapján  a szerződés és a mellékletét képező munka-
terv elkészítés, valamint a szerződéslezárás díját tartalmazza, a tényleges időráfordítás szerint. 
 
létrejött szerződés  kérelmező részéről kezdeményezett  módosítása esetén (kiadott tanúsítvány érvényben 
tartása (meghosszabbítása), illetve kiterjesztése és szűkítése) 
 
 
Vizsgálati díj: az ÉMI Nonprofit Kft. Díjtétele szerint 
A vizsgálati díj a mintavételi, minta-előkészítés eljárások, a vizsgálatok elvégzésének és a Vizsgálati Jegyző-
könyv elkészítésének költségeit tartalmazza. A vizsgálati díj a végzendő vizsgálati feladat ismeretében  az adott 
ajánlat kidolgozása során  , az ÉMI Nonprofit Kft. Díjtétele szerint kerül meghatározásra. 
 
első típusvizsgálat, külső vizsgálat (audit (szúrópróbaszerű) vizsgálat 
 
 
Mintavételi díj:  
Külön alkalommal történő mintavétel esetén a helyszínre történő utazás és a mintavételre fordított időráfordítás 
díja felszámításra és érvényesítésre kerül. 
 
 
Értékelési díj (tervezett időráfordítás): 1 mérnöknap/előírt alkalom 
Terméktanúsítás keretében végzett típusvizsgálat és  (1+) módozatnál  a műszaki specifikáció által meghatá-
rozott esetekben, az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták audit (szú-
rópróbaszerű) vizsgálata eredményeinek  a gyártó önellenőrző és a külső vizsgálatok eredményeire alapozott  
értékelése, és az Értékelő Jegyzőkönyv elkészítés díját tartalmazza, a tényleges időráfordítás szerint. 
 
pl. cement esetében, a minták ellenőrző vizsgálati eredményeinek értékelése legalább évente két alkalommal 
 
 
Ellenőrzési díj (tervezett időráfordítás): 4 mérnöknap 
Üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata keretében végzett feladatok: 
 Dokumentáció előzetes felülvizsgálata: 1 mérnöknap  
 Üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata a helyszínen: 1 mérnöknap 
 Ellenőrzési Jegyzőkönyv elkészítése, ellenőr értékelése: 1 mérnöknap 
 Az alapvizsgálat lezárása, Ellenőrzési Jegyzőkönyv záradékolása: 1 mérnöknap 

 
 
Ellenőrzési díj (tervezett időráfordítás): 4 mérnöknap 60%-a 
Üzem és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete keretében végzett feladatok: 
 Dokumentáció előzetes felülvizsgálata: 1 mérnöknap 60 %-a 

(a változtatás nélküli üzemi gyártásellenőrzési dokumentáció áttekintése, a módosítások felülvizsgálata) 
 Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelet a helyszínen: 1 mérnöknap 60%-a 
 Ellenőrzési Jegyzőkönyv elkészítése, ellenőr értékelése: 1 mérnöknap 60%-a 
 A folyamatos felügyelet lezárása, Ellenőrzési Jegyzőkönyv záradékolása: 1 mérnöknap 60%-a 

 
 
Tanúsítási díj (tervezett időráfordítás): 1 mérnöknap  
Terméktanúsítás keretében végzett feladatok:  
 Döntés a termék tanúsításáról 
 Megfelelőségi Tanúsítvány kiadása, nyilvántartása és közzététele 
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Tanúsítási díj (tervezett időráfordítás): 1 mérnöknap  
Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás keretében végzett feladatok:  
 Döntés az üzemi gyártásellenőrzés tanúsításáról 
 Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány kiadása, nyilvántartása és közzététele 

 
 
A tanúsítvány érvényben tartása (tervezett időráfordítás): 1 mérnöknap 60%-a 
A kiadott tanúsítvány érvényben tartására (meghosszabbítására), illetve kiterjesztésére és szűkítésére a kérelme-
ző kezdeményezése alapján kerül sor. 
 
Feltételeit a szerződés mellékletét képező ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK tartalmazza. 
 
 
A tanúsítvány érvénytelenítése, visszavonása és felfüggesztése (tervezett időráfordítás):  
1 mérnöknap 60%-a 
 A kiadott tanúsítvány érvénytelenítése, ha a kérelmező nem teljesíti a tanúsítvány érvényességi ideje alatt a 

kötelezettségeit, vagy ha a szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget 
 A kiadott tanúsítvány visszavonása, ha a tanúsítvány kiadásakor fennálló körülmények megváltoznak 
 A kiadott tanúsítvány felfüggesztése a kérelmező ilyen irányú kérelmére alapozva, vagy az üzemi gyártás-

ellenőrzés eredményének nem megfelelősége esetén 
 
Feltételeit a szerződés mellékletét képező ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK tartalmazza. 
 
 
Egyéb költségek felszámítása 
A felmerülő dologi költségek számla alapján kerülnek felszámításra és érvényesítésre.  
 
Ha előre nem tervezhető feladatok (pl. az ellenőrzött üzem felkészültségének hiányosságai, kérelmező változás-
bejelentése miatt) ismételt helyszíni ellenőrzés válik szükségessé, akkor a felmerült költségek (időráfordítás és 
dologi költségek) a szerződés keretében  a tényleges időráfordítás, illetve számla alapján  utólag kerülnek 
felszámításra és érvényesítésre. 
 
ld. Általános Szerződési feltételek 4.7. pont 
 
Az ÉMI Nonprofit Kft. hivatalból is indíthat kivizsgálást, amennyiben a kérelmező tevékenysége ellen kifogás 
merül fel. Amennyiben a kifogás megalapozott volt, a kivizsgálás során elmarasztalt kérelmező részére a kivizs-
gálás díja  tényleges időráfordítás és a felmerült dologi költség   felszámításra és érvényesítésre kerül. 
 
A kérelmező részéről a megfelelőség igazolási eljárást érintően tett reklamációk esetén: 
 ha a reklamáció nem jogos, azaz a kivizsgálás eredménye alapján elutasításra kerül, a felmerült költségeket 

(időráfordítás és dologi költségek)  a tényleges időráfordítás, illetve számla alapján  az ÉMI Nonprofit 
Kft. a kérelmező felé felszámítja és érvényesíti. 

 jogos reklamáció esetén a költségek a kérelmezőt nem terhelik. 
 
Kiadott tanúsítvány idegen nyelven történő kiállításának díja: 
 angol nyelvű: 30 000 Ft/tanúsítvány 
 egyéb nyelven: 60 000 Ft/tanúsítvány 

 
annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell kiállítani, amelyben a termék felhasználásra kerül 
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A Megfelelőség Igazolási Díjszabás díjtételeinek változása 
 
Több üzem  folyamatosan és ütemezhetően végezhető  üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása esetén, az egyes 
feladatok időráfordítása, és ennek megfelelően a díja is csökkenhet.  
 
Ha az üzemekben azonos üzemi gyártásellenőrzési rendszert működtetnek, a dokumentáció előzetes felülvizsgá-
lat, a mintavételes ellenőrzés (pl. több helyszínre kiterjedő tanúsítás alkalmazhatósága esetén), az Ellenőrzési 
Jegyzőkönyv elkészítés, az ellenőri értékelés, az alapvizsgálat vagy a folyamatos felügyelet lezárás, az Ellenőr-
zési Jegyzőkönyv záradékolás, valamint a tanúsítói feladatok tényleges időráfordítása  a feladatok azonos jelle-
ge és végzésük időbelisége miatt  csökkenhet, és ennek megfelelően a díj is arányosan változhat. 
 
 
A Megfelelőség Igazolási Díjszabás meghatározásakor figyelembe vett díjak és költsé-
gek:  
 

 Mérnöknap: 120 000 Ft 
 Mérnökóra: 15 000 Ft 

(minden megkezdett óra) 
 Helyszínre történő utazás díja: ráfordított óra x 15 000 Ft/óra  
 Dologi költségek (utazási költség: repülőjegy, vasútjegy, taxi; szállodaköltség, külföldi napidíj, fordí-

tási, tolmácsolási költség)  
 
utazási idő 50%-a 
 
A Megfelelőség Igazolási Díjszabásban megadott díjak kiinduló adatként kerülnek figyelembe vételre.  
 
A megfelelőség igazolási eljárás várható díja a tervezett időráfordítás és dologi költségek figyelembe vételével, 
az adott kérelmező részére kidolgozott munkatervben részletezett feladatok alapján kerül meghatározásra.  
 
A költségek felszámítása a tényleges időráfordítás (ráfordított óra x 15 000 Ft/óra), a helyszínre történő utazás 
díja, valamint a felmerült dologi költségek alapján történik, és a szerződés szerinti feladat, illetve részfeladat 
teljesítése után kikötött rész-, illetve végösszegnek megfelelő számla benyújtásával kerülnek érvényesítésre.  
 
Külföldön történő munkavégzés során a költségek felszámítása a tényleges időráfordítás (ráfordított mérnök- 
nap x 120 000 Ft/mérnöknap) és a felmerült dologi költségek alapján történik, és a szerződés szerinti feladat, 
illetve részfeladat teljesítése után kikötött rész-, illetve végösszegnek megfelelő számla benyújtásával kerülnek 
érvényesítésre.  
 
A Megfelelőség Igazolási Díjszabásban megadott díjtételek az ÉMI Nonprofit Kft. szolgáltatásait terhelő  
20% ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
 
A Megfelelőség Igazolási Díjszabás hatályba lépése 
 
Jelen Megfelelőség Igazolási Díjszabás  a 2006. február 15-én kiadott helyett   2009. május 19-én lép hatály-
ba, és új kiadásáig érvényes.   
 
 
 


