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1. Gyártó 
 
A gyártó felelősséget visel azon építési termék tervezéséért és gyártásáért, amely a nevében az Európai Unió 
(EU) területén forgalomba kerül. 
 
A gyártó köteles biztosítani, hogy egy építési termék, amely az EU területén kerül forgalomba, az Építési 
Termék Irányelv (egyúttal a vonatkozó műszaki specifikáció) követelményeinek megfelelően legyen 
megtervezve, legyártva és a megfelelőség-értékelés alá bevonva. 
 
A gyártó egy természetes vagy jogi személy, aki, felelős azon termék tervezéséért és gyártásáért, amely a 
nevében EU területén forgalomba kerül.  
Ezen túlmenően a gyártói felelősség kiterjed mindazokra, aki a termék felhasználásának célját úgy 
megváltoztatják, hogy arra más lényeges követelmények vonatkoznak, vagy aki egy terméket lényegesen 
megváltoztat (aminek következtében egy új termék keletkezik) annak érdekében, hogy azt az EU területén 
forgalomba hozza. 
 
Egyedül a gyártó viseli a teljes felelőséget a termékének az Építési Termék Irányelvnek (egyúttal a vonatkozó 
műszaki specifikációnak) való megfelelőségéért, tekintettel arra, hogy a terméket vagy saját maga tervezte és 
gyártotta, vagy az ő neve alatt került piacra. 
 
Általános felhasználású cement esetében a megfelelőség igazolás alapját az EN 197-1 (műszaki specifikáció), 
a megfelelőség értékelés alapját az EN 197-2 képezi. 
 
A gyártó felelős: 
 

 a terméknek az Építési Termék Irányelvben lefektetett alapvető követelményeknek (egyúttal a vonatkozó 
műszaki specifikáció szerinti) megfelelő tervezéséért és gyártásáért, valamint, 

 a megfelelőség-értékelésnek az elvégzéséért, az Építési Termék Irányelvben meghatározott eljárásnak és 
a vonatkozó műszaki specifikációban, illetve bizottsági határozatban meghatározott módozatnak 
megfelelően. 

 
A gyártónak nem kell az EU területén lenni. Az Építési Termék Irányelvből adódó kötelezettségek azonban 
minden gyártóra vonatkoznak függetlenül attól, hogy ezek az EU területén kívül, vagy az EU valamelyik 
tagállamában van.  
 
 
2. Meghatalmazott 
 
A gyártó lehet az EU-n belül vagy kívül. A gyártó mindkét esetben megnevezhet egy meghatalmazottat 
(természetes vagy jogi személyt, aki az EU-ban székhellyel rendelkezik) az EU területén belül, aki a nevében a 
gyártói kötelezettségek azon részét teljesíti, amelyek nem kötődnek kizárólag a gyártóhelyhez. Egy EU területén 
kívüli gyártó nem kell, hogy rendelkezzen meghatalmazottal, de ahhoz hogy a gyártó nevében el lehessen járni, a 
meghatalmazottnak az EU területén kell lenni.  
 
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 intézkedéseiért, amelyeket a 
meghatalmazott az ő nevében végez. 
 
A gyártó kereskedelmi képviselője nem tekinthető értelemszerűen a gyártó meghatalmazottjának.  
 
A gyártónak írásban kell a meghatalmazottat megbízni, és ebben egyértelműen rögzítenie kell azokat a 
felelősségeket, amelyeket a meghatalmazott a gyártótól átvállal, és egyértelművé kell tenni a meghatalmazott 
jogosultságának határait. 
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Azok a kötelezettségek, amelyek a meghatalmazottra átruházhatók, adminisztratív jellegűek. A gyártó nem 
bízhatja meg a meghatalmazottját a gyártó felelősségébe tartozó műszaki dokumentáció elkészítésével, vagy a 
gyártási folyamatot érintő intézkedésekkel.   
A meghatalmazott nem módosíthatja a terméket vagy a termék műszaki dokumentációját. 
 
A meghatalmazott pl. kinevezhető annak biztosítására / tisztázására, hogy a termék megfelelőség-értékelése 
megtörténjen, a követelményeknek megfeleljen, hogy a CE-jelölés és a kísérő információ, a terméken vagy a 
kísérő okmányán rajta legyen, az EKMegfelelőségi nyilatkozat elkészüljön, alá legyen írva, és a nyilatkozatot 
megalapozó műszaki dokumentáció (pl, EKMegfelelőségi tanúsítvány, Első típusvizsgálati jegyzőkönyv, Gyári 
minőségügyi dokumentáció) a nemzeti felügyeleti hatóságok részére rendelkezésre legyenek bocsátva, valamint 
értesítést küldjön az érintettek részére a termék valamennyi lényeges jellemzőjének változásáról. 
 
A CE jelölést a gyártó vagy a meghatalmazottja helyezheti el a terméken!  
 
A meghatalmazott felléphet egyúttal importőrként, vagy a termék forgalomba hozataláért felelős személyként. A 
felelőségi köre ennek megfelelően kibővül. 
 
Általános felhasználású cement esetében a gyártónak  a meghatalmazottal együttműködve  bizonyítania 
kell, hogy a gyártás szabályozása (ld. EN 197-2 szabvány 4.1. pontjában), a belső minőségszabályozás (ld. EN 
197-2 szabvány 4.2. pontjában), a minták önellenőrzése (ld. EN 197-2 szabvány 4.3. pontjában) elvégzése, 
illetve intézkedések nemmegfelelőség (ld. EN 197-2 szabvány 6.1. pontjában) esetén az EN 197-1 (ld. a 
szabvány ZA mellékletében, illetve az Útmutató szerinti operatív eljárásban), illetve az EN 197-2 szabványban 
előírt követelmények szerint történjen, és lehetővé kell tenni a tanúsító szervezet képviselő(i)je számára, hogy 
erről a helyszínen meg tudjon győződni.  
 
Útmutató a bejelentett szervezetek csoportjától az építési termékek 89/106/EGK Irányelvéhez (GNB-CPD 
SG02/NB-CPD/SG02/03/001/2004. április 9.). Operatív eljárás általános felhasználású cementek megfelelőségi 
tanúsítására az EN 197-1:2000 szabvány ZA mellékletével összhangban. 
 
A gyártónak  a meghatalmazottal együttműködve  az ÉMI Nonprofit Kft. képviselője számára lehetővé kell 
tenni, hogy: 
 

 a vonatkozó műszaki specifikációban meghatározott módon a termékből mintát vegyen,  
 a helyszíni ellenőrzéseket lefolytassa, a gyártásellenőrzés eredményét értékelhesse, 
 a szükséges dokumentumok hozzáférésében, és információk megválaszolásában illetékes személy kellő 

időben rendelkezésre álljon, 
 a termék megfelelősége szempontjából lényeges dokumentumokat betekintésre, illetve ellenőrzés céljára 

átadják, 
 az üzemi gyártásellenőrzés megfelelősége szempontjából lényeges dokumentumokat betekintésre, illetve 

ellenőrzés céljára átadják. 
 
3. Importőr  
 
Az importőr a forgalomba hozatalért felelős, az EU területén lévő természetes vagy jogi személy, aki egy 
terméket egy harmadik országból az EU területén forgalomba hoz.  
 
Amennyiben a gyártó nem az EU területén van, és nem rendelkezik meghatalmazottal az EU területén, akkor az 
importőrnek a piacfelügyeleti hatóságokat el kell tudnia látni a szükséges információkkal a termékkel 
kapcsolatban.  
 
Az importőr, aki egy terméket az EU területére behoz, bizonyos körülmények között olyan személynek is 
tekinthető, akinek a gyártó felelősségét át kell vennie, és bizonyítania kell, hogy a termék a követelményeknek 
megfelel.  
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Az importőr felelős azért, hogy a termék megfelelőség-értékelése megtörténjen, a követelményeknek 
megfeleljen, hogy a termék kísérő információ, a terméken vagy a kísérő okmányán rajta legyen, a Megfelelőségi 
nyilatkozat elkészüljön, alá legyen írva, és a nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció (pl, Megfelelőségi 
tanúsítvány, Első típusvizsgálati jegyzőkönyv, Gyári minőségügyi dokumentáció) a nemzeti felügyeleti hatóságok 
részére rendelkezésre legyenek bocsátva, valamint értesítést küldjön az érintettek részére a termék valamennyi 
lényeges jellemzőjének változásáról. 
 
Az importőrnek lehetőségének kell lenni arra, hogy a Megfelelőségi nyilatkozatot és a nyilatkozatot megalapozó 
műszaki dokumentációt a nemzeti felügyeleti hatóságok részére rendelkezésre bocsássa, valamint értesítést 
küldjön az érintettek részére a termék valamennyi lényeges változásáról. 
 
Ellentétben a meghatalmazottal, az importőrnek a gyártótól nem kell rendelkeznie írásos megbízással, és nem 
kell vele külön viszonyban lennie. Annak érdekében viszont, hogy a kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, az 
importőrnek biztosítania kell, hogy a gyártóval érintkezésbe tudjon lépni. 
 
Általános felhasználású cement esetében az importőrnek  a gyártóval együttműködve  bizonyítania kell, 
hogy a gyártás szabályozása (ld. EN 197-2 szabvány 4.1. pontjában), a belső minőségszabályozás (ld. EN 197-2 
szabvány 4.2. pontjában), a minták önellenőrzése (ld. EN 197-2 szabvány 4.3. pontjában) elvégzése, illetve 
intézkedések nemmegfelelőség (ld. EN 197-2 szabvány 6.1. pontjában) esetén az EN 197-1 (ld. a szabvány ZA 
mellékletében, illetve az Útmutató szerinti operatív eljárásban), illetve az EN 197-2 szabványban előírt 
követelmények szerint történjen, és lehetővé kell tenni a tanúsító szervezet képviselő(i)je számára, hogy erről a 
helyszínen meg tudjon győződni. 
 
Az importőrnek  a gyártóval együttműködve  az ÉMI Nonprofit Kft. képviselője számára lehetővé kell tenni, 
hogy: 
 

 a vonatkozó műszaki specifikációban meghatározott módon a termékből mintát vegyen,  
 a helyszíni ellenőrzéseket lefolytassa, a gyártásellenőrzés eredményét értékelhesse, 
 a szükséges dokumentumok hozzáférésében, és információk megválaszolásában illetékes személy kellő 

időben rendelkezésre álljon, 
 a termék megfelelősége szempontjából lényeges dokumentumokat betekintésre, illetve ellenőrzés céljára 

átadják, 
 az üzemi gyártásellenőrzés megfelelősége szempontjából lényeges dokumentumokat betekintésre, illetve 

ellenőrzés céljára átadják. 
 
 
4. Kereskedő 
 
Kereskedőnek számít minden természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, aki  kereskedelmi 
telephelyet működtetve  olyan üzleti tevékenységgel foglalkozik, amely alapján a termék az EU területén 
forgalomba került. 
 
A kereskedőnek a szükséges gondossággal kell eljárni, annak érdekében, hogy ne kerüljön az EU piacára olyan 
termék, ami egyértelműen nem megfelelő terméknek számít. A kereskedőnek ezt be kell tudnia bizonyítani a 
felügyeleti hatóságoknak. 
 
A kereskedőnek az értékesítési láncban nem kell a gyártóval olyan különleges viszonyban állni, mint a 
meghatalmazottnak vagy az importőrnek. A kereskedő a gyártó megbízásából vagy saját nevébe olyan üzleti 
tevékenységet fejt ki, amelynek következtében a termék az EU területén piacra kerül. 
 
A kereskedő kötelezett a felügyeleti hatóságnak bizonyítani, hogy a kereskedelmet a szükséges gondossággal 
folytatja, és köteles megbizonyosodni arról, hogy a gyártó vagy meghatalmazottja, vagy az a személy, aki 
részére a terméket rendelkezésre bocsátotta, az Építési Termék Irányelvben megkövetelt szükséges 
intézkedéseket megtette. 
 



TÁJÉKOZTATÓ 2009.05.14._5/5 
Az általános felhasználású cement jogszerű forgalmazása az Európai Unió területén belül.  
A forgalomba hozásban érdekeltek felelősségi köre. 
 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda 
Cím: H-1113 Budapest, Diószegi út 37.  Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69. 

Telefon: +36 (1) 372-6124, +36 (1) 372-6155    Telefax: +36 (1) 372-6154 vagy +36 (1) 386-8794 
E-mail: tanusitas@emi.hu    Weblap: www.emi.hu 

A kereskedőnek a kereskedelmet gondosan kell folytatni, és rendelkeznie kell az alkalmazható jogi előírások 
területén alapos ismeretekkel. Így többek között tudnia kell, hogy melyik terméket kell CE-jelöléssel ellátni, 
melyik dokumentumokat (EKMegfelelőségi nyilatkozat, EKMegfelelőségi tanúsítvány) kell a termékhez 
mellékelni, milyen nyelvi követelmények vannak a kísérő dokumentumokkal kapcsolatban, és melyek azok a 
körülmények, amelyek esetében a termék egyértelműen nem számít megfelelő terméknek. 
 
A kereskedő ennek következtében nem szállíthat olyan terméket, amelyről tudja, vagy amelyről a meglévő 
információk alapján, mint kereskedelmet folytató egyénnek tudnia kell, hogy a törvényes követelményeknek 
nem felel meg. Ezen túlmenően intézkedésekkel közre kell működnie abban, hogy a veszélyeztetéseket 
megakadályozza, vagy minimumra csökkentse. 
 
A kereskedőnek lehetőségének kell lennie arra, hogy a gyártót, a meghatalmazottját, az importőrt vagy azt a 
személyt megadja, aki számára a terméket rendelkezésre bocsátotta, hogy a felügyeleti hatóságnak segítsen 
abban, hogy az az EKMegfelelőségi nyilatkozatot és a nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció 
szükséges részét (pl, EKMegfelelőségi tanúsítvány, Első típusvizsgálati jegyzőkönyv, Gyári minőségügyi 
dokumentáció) megkapja. 
 
Közvetítő kereskedő: az a természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól megfelelőség igazolással rendelkező 
terméket vesz át, és aki teljes felelősséggel tartozik a termék minőségének fenntartásáért a kezelés (pl. szállítás, 
átvétel, tárolás, csomagolás, kiszállítás) során, valamint további személyeket lát el termékkel. 
 
A közvetítő kereskedőnek bizonyítania kell, hogy tevékenysége során megfelelő rendszabályokat alkalmaz. 
Ennek érdekében a vonatkozó műszaki specifikáció szerint rendelkeznie kell Telephelyi minőségügyi 
dokumentációval, és igazoló önellenőrző vizsgálatokat kell végeznie.  
 
Általános felhasználású cement esetében a kereskedelmi telephelyet működtető közvetítő kereskedő 
felelősségét, a vele szemben támasztott követelményeket és az elvégzendő feladatait az EN 197-2 szabvány 9.1. 
és 9.2. pontja tartalmazza. 
 
 
Jelen Tájékoztató  a 2006. március 1-jén kiadott helyett   2009. május 19-én lép hatályba, és új kiadásáig 
érvényes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Tájékoztató az Európai Bizottság Útmutató új megközelítésű és a globális megközelítésű irányelvek 
alkalmazására alapján készült. 
(Luxemburg: Az Európai Közösség Hivatalos Közleményeinek Hivatala, 2000.) 


