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AZ ELJÁRÁS ISMERTETÉSE 
 
1. A megfelelőség igazolással kapcsolatos fogalmak és előírások 
 
Az építési termékek megfelelőség igazolását az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI 
Nonprofit Kft.) az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK 
Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján végzi.  
 
Az Építési Termék Irányelv előírásainak alkalmazásáról a többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény  
(Építési Törvény) 41. §-a, valamint az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásá-
nak, forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-
KvVM együttes rendelet (R) intézkedik. 
 
Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak a külön jogszabályban meghatározott megfelelőség-
igazolással lehet forgalomba hozni, megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni. 
 
Fogalommeghatározások (R) alapján 
Építési termék (a továbbiakban: termék): minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző rész-
ből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék. 
 
Építési termékek alkalmazása 
Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak megfelelőség igazolással rendelkező, építési célra 
alkalmas építési terméket szabad. 
Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van. 
Építési célra alkalmas a termék, ha a gyártó utasításainak és az építészeti-műszaki terveknek megfelelő, szaksze-
rű beépítést követően, a termék teljes tervezett élettartama alatt, rendeltetésszerű használat és előírt karbantar-
tás mellett, az építmény - amelybe a termék beépítésre kerül - kielégíti az alapvető követelményeket. 
 
Jóváhagyott műszaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki doku-
mentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és rendszerint az alkalmazási felté-
teleket, továbbá a termék megfelelőség igazolásának módozatait is. 
 
A megfelelőség igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk képezik: 

a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány, 
b) európai műszaki engedély, 
c) építőipari műszaki engedély. 

 
Szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója. 
 
Kérelmező: a gyártó szervezet, amely közvetlenül vagy meghatalmazott képviselője útján kéri (a kijelölt / beje-
lentett szervezettől) a megfelelőség igazolás lefolytatását.  
 
Meghatalmazott: a gyártó lehet az EU területén belül vagy kívül. A gyártó mindkét esetben megbízhat egy termé-
szetes vagy jogi személyt, hogy az ő nevében meghatalmazottként lépjen fel. 
A meghatalmazott képviselőnek az EU területén székhellyel kell rendelkeznie. 
A meghatalmazottat kizárólag a gyártó nevezi ki, és az EU illetékes hatóságai a gyártó helyett fordulhatnak a 
meghatalmazotthoz is, de a gyártó minden tekintetben felelős marad azon intézkedésekért, amelyeket a megha-
talmazott az ő nevében végez. 
A gyártónak írásban kell a meghatalmazottat megbízni, és ebben egyértelműen rögzítenie kell azokat a felelősé-
geket, amelyeket a meghatalmazott a gyártótól átvállal, és egyértelművé kell tenni a meghatalmazott jogosultsá-
gának határait. 
Azok a kötelezettségek, amelyek a meghatalmazottra átruházhatók, adminisztratív jellegűek.  
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Importőr (a forgalomba hozatalért felelős képviselő): 
 
Az EU területén székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki egy terméket egy harmadik országból 
az EU területén forgalomba hoz.  
Ha a gyártó nem az EU területén van, és nem rendelkezik meghatalmazottal az EU területén, akkor az importőr-
nek a piac-felügyeleti hatóságokat el kell tudnia látni a szükséges információkkal a termékkel kapcsolatban. 
(Szállítói megfelelőségi nyilatkozat és a kiállítását megalapozó dokumentumok.) Ezért az importőrnek a gyártó-
tól egy írásos garanciát kell kérnie, hogy a dokumentumokat a hatóságok részére hozzáférhetővé teheti. 
 
Megfelelőség igazolási módozat: minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében azon módszereknek (jó-
váhagyott műszaki specifikációkban történő) egyértelmű előírása, amelyekkel a megfelelőség igazolási eljárást 
meg kell valósítani. 
bizottsági határozatok alapján (Hozzáférés: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.annex&dir_id=3&type_dir=CPD) 
 
(Hozzáférés: Az európai közösségi jogszabályok magyar nyelvű fordításainak adatbázisa: 
http://www.termin.webzona.hu/TransLarge.php vagy http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=hu 
 
Megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki 
megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeknek. 
 
Megfelelőség tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás, a termék megfelelősé-
gének tanúsítására. 
 
Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás, az üzemi 
gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítására. 
 
Szállítói megfelelőségi nyilatkozat: a szállító által kiadott megfelelőség igazolás. 
 
 
A megfelelőség igazolását az ÉMI Nonprofit Kft. – tanúsításra, vizsgálatra és ellenőrzésre – az NFGM 
által kijelölt (Kijelölési Okirat száma: 138/2009) és az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szerve-
zetként (Notified body number: 1415) végzi. 
 
Az ÉMI Nonprofit Kft. kijelölt/bejelentett szervezetként végzett feladatai 
(A tanúsító / ellenőrző szervezet feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda látja el.) 
(A vizsgáló szervezet feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. Központi laboratórium szakági és területi laboratóriumai 
végzik.) 
a lehetséges megfelelőség igazolási módozatok Építési Termék Irányelv III. melléklet (R. 4. melléklet), illetve 
a termékre vonatkozó BIZOTTSÁGI HATÁROZATok alapján:  
 

 (1) és (1+) a termék megfelelőségének tanúsítása az alábbiak alapján: 
 a termék első típusvizsgálata, 
 az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata, 
 az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása, 
 a műszaki specifikáció által meghatározott esetekben, az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy 

az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata (1+), 
 (2) és (2+) az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítása az alábbiak alapján: 

 az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata, 
 az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása (2+), 

 (3) a termék első típusvizsgálata. 
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A gyártó szervezet feladatai 
 

 (1) és (1+) módozat esetén: 
 gyártásellenőrzés, 
 az üzemben vett minták vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint, 

 (2) és (2+) módozat esetén: 
 a termék első típusvizsgálata, 
 gyártásellenőrzés, 
 az üzemben vett minták vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint, 

 (3) módozat esetén: 
 gyártásellenőrzés, 

 (4) módozat esetén: 
 a termék első típusvizsgálata, 
 gyártásellenőrzés. 

 
2. A megfelelőség igazolása 
2.1. Terméktanúsítás alapján (1) és (1+) módozat esetén 
 
A termék megfelelőségének igazolása EKMEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY vagy MEGFELELŐSÉGI 
TANÚSÍTVÁNY kiadásával.  
(ÉMI Nonprofit Kft., mint kijelölt / bejelentett terméktanúsító szervezet feladata.) 
 
2.2. Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása alapján (2) és (2+) módozat esetén 
 
Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének igazolása EKÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚ-
SÍTVÁNY vagy ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY kiadásával.  
(ÉMI Nonprofit Kft., mint kijelölt / bejelentett üzemi gyártásellenőrzés-tanúsító szervezet feladata.) 
 
2.3. Termék első típusvizsgálata alapján (3) módozat esetén 
A termék megfelelőségének igazolása ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV kiadásával. 
(ÉMI Nonprofit Kft., mint kijelölt / bejelentett vizsgálószervezet feladata.) 
 
2.4. Szállítói megfelelőségi nyilatkozat alapján(1), (1+), (2), (2+),(3), (4) módozat esetén 
A termék megfelelőségének igazolása EKSZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT vagy 
SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT kiadásával. 
 
A SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT tartalmával és kiállításával kapcsolatos követelményeket 
az Építési Termék Irányelv III. melléklet 4.3. pontja / a R. 5. melléklet 2. pontja tartalmazza. 
(A szállító  nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének  feladata.) 
 
(Az EKSZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT feljogosítja a gyártót a CE jelölés elhelyezésé-
re.) 
 
CE jelölés elhelyezésének feltételei: 

 a megfelelőség igazolása jóváhagyott műszaki specifikáció (harmonizált szabvány vagy európai műszaki 
engedély) alapján történt, és a termék megfelel valamennyi előírt követelménynek, valamint a rá vonatko-
zó jogszabályban meghatározott alapvető követelménynek. 

 ha a bejelentett szervezet feladatai teljes körűen elvégzésre kerültek, 
 a kiállítás alapjául szolgáló EKMEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY vagy  

EK ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY és az  
ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV rendelkezésre áll, 

 a gyártó szervezet feladatai teljes körűen elvégzésre kerültek. 
 

A CE megjelöléssel, illetve elhelyezésével kapcsolatos szabályokat a jóváhagyott műszaki specifikáció (pl. har-
monizált szabvány ZA mellékletében leírt módon) tartalmazza. 
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3. A megfelelőség igazolási eljárás folyamata 
3.1. Kérelmezés, ajánlatadás és szerződéskötés  
 
Az ÉMI Nonprofit Kft.-nél a megfelelőség igazolását kérelmezés (megbízás) benyújtásával kell kezdeményezni.  
Előzetes információkéréssel az ÉMI Nonprofit Kft. budapesti központjához (Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda, 
tudományos osztályok) és a területi Minőségellenőrző Állomásokhoz egyaránt lehet fordulni.   
(Elérhetőségi adatok az ÉMI Nonprofit Kft. www.emi.hu honlapján, Bemutatkozás / Szervezeti felépítés alatt 
találhatók.) 
 
A szükséges tudnivalók megismerését (az ÉMI Nonprofit Kft., mint  kijelölt / bejelentett szervezet hatályos sza-
bályait és feltételeit) az ÉMI Nonprofit Kft. minden érdeklődő számára  Megfelelőség igazolási egységcsomag, 
ennek részeként jelen Tájékoztató honlapon történő elhelyezésével  biztosítja. 
(A Megfelelőség igazolási egységcsomag az ÉMI Nonprofit Kft. www.emi.hu honlapján, a Szolgáltatások / 
Építési termékek megfelelőség igazolása alatt elérhető.) 
 
A kérelmezésben (megbízásban) egyértelműen meg kell határozni:  

 a megbízóra és a gyártóra vonatkozó adatokat,  
 a (megbízás) megfelelőség igazolás tárgyát, 
 a termék műszaki specifikáció szerinti megnevezését, 
 a megfelelőség igazolás módozatát, 
 az(oka)t a jóváhagyott műszaki specifikáció(ka)t, amely(ek) alapján a megfelelőség igazolást kérik.  

 
A kérelmet (megbízást) rendszeresített formanyomtatvány felhasználásával, egy eredeti példányban kell benyúj-
tani.  
(A rendszeresített formanyomtatványok az ÉMI Nonprofit Kft. www.emi.hu honlapján, a Dokumentumok / 
Nyomtatványok / Megfelelőség igazolási kérelmek alatt elérhetők.) 
 
A kérelmek (megbízások) érkeztetés és szignálás után  tanúsításra vonatkozóak: (1) ( 1+) (2) (2+) módozatú 
termékek  a Tanúsítási és Ellenőrzési Irodára,  első típusvizsgálatra vonatkozóak: {(3) módozatú termékek}  
a szakterületileg illetékes témafelelős egységre (Központi laboratórium szakági vagy területi laboratóriumához) 
továbbítottak. 
 
A kérelmek (megbízások) elfogadásával kapcsolatban  szükség szerint kiegészítő adatok bekérésével  tanúsí-
tás esetén: a Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda, vagy első típusvizsgálat esetén: a témafelelős egység visszaigazo-
lást küld. 
 
Az ÉMI Nonprofit Kft. megbízást szakmai okból (pl. a kért feladatra a kijelölés vagy a bejelentés nem vonatko-
zik) vagy irreális határidőre való teljesítési igény esetén  kellő indokoltság alapján  utasíthat vissza. 
 
Tanúsításra vonatkozó kérelem (megbízás) esetén a Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda, első típusvizsgálatra vonat-
kozó megbízás esetén a témafelelős egység  a szükséges kiegészítő adatok bekérése és belső egyeztetések után 
 ajánlatot küld a megbízónak. 
 
Az ÉMI Nonprofit Kft. az ajánlatát munkatervben / vizsgálati tervben dolgozza ki, és ennek kiküldésével adja 
meg. 
 
Az ajánlat elfogadása alapján  témaszámos nyilvántartásban (tanúsítás C…/év, első típusvizsgálat M-2000/év 
számon) , a témafelelős egység szerződéstervezetet készít (ennek részeként csatolja az elfogadott ajánlat szerin-
ti munkatervet / vizsgálati tervet), és  a belső ügyrend szerinti aláírásokat követően  megküldi a megbízónak. 
 
Tanúsítással kapcsolatos szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek/ (ld. megfelelőség igazolási egység-
csomag) mellékeltek.  
 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
(Terméktanúsítás) (Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás) 
 
Megfelelőség igazolási feladatok elvégzésére csak létrejött szerződés alapján kerülhet sor. 
A szerződés a megbízó aláírásával, a visszaküldött példányok érkeztetésének napján jön létre. 
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3.2. Terméktanúsítás  
 
A terméktanúsítás feltétele, hogy a gyártó szervezet üzemi gyártásellenőrzési rendszere alkalmas legyen az adott 
követelményeket folyamatosan kielégítő termék előállítására, illetve a termék első típusvizsgálata, valamint a 
gyártó által elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatko-
zó műszaki specifikáció előírásainak. 
 
Az ÉMI Nonprofit Kft. a tanúsítandó termékek esetében először típusvizsgálatot végez, a vonatkozó műszaki 
specifikáció szerint, amely a termék megfelelőségének a vizsgálatát jelenti a termékből vett minta alapján, vala-
mint elvégzi az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát. (Ld. 3.3. pontban.) 
 
Ha az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata megfelelő eredménnyel zárul, és az első típusvizsgálat 
eredményei megfelelnek a vonatkozó műszaki specifikáció követelményeinek, adott esetben a külső vizsgálatok, 
valamint a gyártó önellenőrző vizsgálati eredményeinek értékelése alapján az ÉMI Nonprofit Kft. kiadja a 
MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY-t.  
 
3.3. Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás 
 
Az üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás feltétele, hogy a gyártó szervezet üzemi gyártásellenőrzési rendszere al-
kalmas legyen az adott követelményeket folyamatosan kielégítő termék előállítására, illetve a termék első típus-
vizsgálata alapján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó műszaki specifikáció előírásainak. 
 
Az ÉMI Nonprofit Kft. elvégzi az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, az alábbiak szerint.  
 
Dokumentáció előzetes felülvizsgálata, amelynek során ellenőrizni és értékelni kell, hogy a termék minőségsza-
bályozása megfelelő-e, és összhangban van-e a műszaki specifikációval.  
 
Üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata a helyszínen, amelynek során ellenőrizni és értékelni kell, 
hogy a gyártó a gyártásellenőrzési dokumentációnak megfelelően végzi-e a tevékenységét, továbbá a gyártó által 
végzett ellenőrzések és vizsgálatok alkalmasak-e a termék megfelelőségének megállapítására.  
 
Az alapvizsgálat során ellenőrizni kell, hogy a gyártó rendelkezik-e azokkal az eszközökkel, amelyek szüksége-
sek a követelményeknek megfelelő termék előállításához, és megvannak-e az üzemi gyártásellenőrzések, a vég-
termék ellenőrzés elvégzésének tárgyi és személyi feltételei, valamint azt, hogy termék első típusvizsgálata alap-
ján megállapítható-e, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó műszaki specifikáció előírásainak.  
Az ellenőrzés alapvetően a termékek vonatkozó műszaki specifikációban előírt tulajdonságokat érintő folyama-
tokra terjed ki.  
 
El kell végezni az üzemi gyártásellenőrzés során keletkezett feljegyzések ellenőrzését, annak megállapítására, 
hogy a gyártási folyamatról és az üzemi gyártásellenőrzésről készült feljegyzések alapján a gyártó felelősséggel 
nyilatkozhat-e a termék megfelelőségéről, és a nem megfelelő termék esetén végrehajtott intézkedések kizárták-e 
annak lehetőségét, hogy nem megfelelő termék került kiszállításra. 
 
Ha az alapvizsgálat megfelelő eredménnyel zárul, az Ellenőrző Szervezet értékelésének jóváhagyása után az 
ÉMI Nonprofit Kft. kiadja az ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY-t.  
 
3.4. A tanúsítvány kiadása, érvényben maradása, nyilvántartása és közzététele 
 
A tanúsítvány: 
 
 kiadásának,  
 érvényességének és érvényben tartásának, érvényessége megszűnésének, érvénytelenítésének,  
 visszavonásának,  
 felfüggesztésének,  
 nyilvántartásának és közzétételének  
 
szabályait a vonatkozó  3.1. pont szerinti  Általános Szerződési Feltételek tartalmazza. 
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3.5. A kérelmező jogai és kötelezettségei 
 
A vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazza. 
 
3.6. Első típusvizsgálat 
 
A termékek  kijelölt / bejelentett szervezet feladatába tartozó tulajdonságokra (jellemzőkre) kiterjedő  első 
típusvizsgálatát az ÉMI Nonprofit Kft. szakterületileg illetékes témafelelős egysége (Központi laboratórium 
szakági vagy területi laboratóriuma) végzi. 
 
A típusvizsgálat elvégzését követően az ÉMI Nonprofit Kft. kiadja az ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZŐ-
KÖNYV-et.  
(A jegyzőkönyvben a kijelölési okirat szám vagy a bejelentett szervezeti azonosító szám feltüntetett.) 
 
Megjegyzés:  
Az ÉMI Nonprofit Kft. szakterületileg illetékes témafelelős egysége által végeztetett  a gyártó szervezet felada-
tába tartozó tulajdonságokra (jellemzőkre) kiterjedő  első típusvizsgálat befejezését követően kiadott ELSŐ 
TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben a kijelölési okirat szám vagy a bejelentett szervezeti azonosító 
szám nem feltüntetett.) 
 
3.7. Megfelelőség igazolási egységcsomag 
 
A jelen Tájékoztatóban említett megfelelőség igazolási egységcsomag részei a megfelelőség igazolási eljárással 
kapcsolatos, alábbi dokumentumok:  

 Tájékoztató az ÉMI Nonprofit Kft. építési termékek megfelelőség igazolási eljárásáról 
 Általános Szerződési Feltételek (Terméktanúsítás) 
 Általános Szerződési Feltételek (Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás) 
 Megfelelőség igazolási díjszabás 
 TÁJÉKOZTATÓ. Az általános felhasználású cement jogszerű forgalmazása az Európai Unió te-

rületén belül. A forgalomba hozásban érdekeltek felelősségi köre. 
 TÁJÉKOZTATÓ. Az építési termékek jogszerű forgalmazása az Európai Unió területén belül.  

A forgalomba hozásban érdekeltek felelősségi köre. 
 SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez 

 
(A Megfelelőség igazolási egységcsomag az ÉMI Nonprofit Kft. www.emi.hu honlapján, a Szolgáltatások / 
Építési termékek megfelelőség igazolása alatt elérhető, illetve beszerezhető az ÉMI Nonprofit Kft. Tanúsítási 
és Ellenőrzési Irodájától.) 
 
és a kérelmezés megindításához használatos formanyomtatványok: 
 Kérelem (megbízás)  

(KBiA-IV-10) 
 Dokumentumjegyzék. 

A gyári gyártásszabályozást leíró dokumentumok (gyártásellenőrzési dokumentáció) jegyzéke 
(KBiA-IV-10.1) 

 Cementre vonatkozó EKMegfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány   
(KBiA-IV-10.2) 

 Adalékanyagra vonatkozó EKÜzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány  
(KBiA-IV.1-10.3) 

 Falazóelemre vonatkozó EKÜzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány  
(KBiA-IV.1-10.4) 

 Habarcsra vonatkozó EKÜzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány  
(KBiA-IV.1-10.5) 

 Építési mészre vonatkozó EKÜzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány  
(KBiA-IV.1-10.6) 

 Geotextiliára vonatkozó EK-Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány  
(KBiA-IV.1-10.7) 

 Vízszigetelő lemezre vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány  
(KBiA-IV.1-10.8) 
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 Vízszigetelő lemezre vonatkozó EK-Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány  
(KBiA-IV.1-10.9) 

 Hőszigetelő anyagra vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány  
(KBiA-IV.1-10.10) 

 Padlóburkoló anyagra vonatkozó EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány  
(KBiA-IV.1-10.11) 

 Kéményekre, füstgáz-vezetékekre és kapcsolódó termékekre vonatkozó EK-Üzemi Gyártásellenőrzési tanú-
sítványt kérelmező formanyomtatvány 
(KBiA-IV.1-10.12) 

 Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton termékekre vonatkozó EK-Üzemi Gyártásel-
lenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány 
(KBiA-IV.1-10.13) 

 Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó, tűz és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékekre vonatkozó 
EK-Megfelelőségi tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány 
(KBiA-IV.1-10.14) 

 Adalékkeverékekre vonatkozó EK-Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kérelmező formanyomtatvány 
(KBiA-IV.1-10.15) 

 
 
(A használatos formanyomtatványok az ÉMI Nonprofit Kft. www.emi.hu honlapján, a Dokumentumok / 
Nyomtatványok / Megfelelőség igazolási kérelmek alatt elérhetők.) 
 
 
Jelen Tájékoztató  a 2006. december 20-án kiadott helyett  2009. július 13-án lép hatályba, és új kiadásáig 
érvényes. 
 


