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1. sz. tájékoztató a tanúsítási eljárásról 

 

Tisztelt Érdeklődő, Ajánlatkérő! 

Jelen tájékoztató célja az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítási, illetve terméktanúsítási eljárással 
kapcsolatos fontos tudnivalók ismertetése. 

Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelését és ellenőrzését az Építésügyi 
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofit Kft.) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó 
harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(CPR), valamint a Kormány 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
jogszabályok alapján vizsgálatra és tanúsításra kijelölt, illetve bejelentett szervezetként végzi. 

Az ÉMI Nonprofit Kft. vezetése szavatolja partnerei, az építési termékek felhasználói és a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy megfelelőségértékelési tevékenységét pártatlanul, 
függetlenül és diszkriminációmentesen végzi. 

Az eljárásban résztvevő munkatársak a tudomásukra jutó információkat bizalmasan kezelik, azokat 
harmadik fél részére semmilyen körülmények között ki nem adhatják. 

Amennyiben az építési termék a CPR V. melléklete szerinti 1+, 1, 2+ rendszerbe tartozik a tanúsító 
szervezet feladatai az alábbiak: 

- a terméktípus meghatározása (csak 1 és 1+ rendszer esetében) 

- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata; 

- az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése; 

- minták szúrópróbaszerű vizsgálata (csak 1+ rendszer esetében). 

Minden építési termékekre vonatkozik egy ún. műszaki előírás; ez a műszaki előírás képezi a 
tanúsítási eljárás alapját. A műszaki előírás alapvetően két féle lehet: 

- harmonizált hEN termékszabvány, nemzetközi (ISO) szabvány, vagy magyar szabvány; 

- nemzeti (NMÉ), vagy európai műszaki értékelés (ETA). 

Amennyiben egy termékre, termékcsoportra nem áll rendelkezésre a tanúsítási eljárás 

lefolytatásához szükséges kritériumoknak megfelelő termékszabvány, a gyártónak műszaki értékelést 

kell készíttetnie. A műszaki értékelés nemzeti változata a termék Magyarországon történő 

forgalomba hozatalát/beépítését teszi lehetővé, ezzel szemben Európai Műszaki Értékelés birtokában 

a gyártó CE jel felhelyezésére jogosult, a termék az Európai Unió területén forgalomba hozható. 

Minden esetben a termékre vonatkozó műszaki előírás határozza meg a teljesítményigazolási 

rendszert, a vizsgálandó, értékelendő teljesítmény-jellemzőket, valamint a gyártó és a tanúsító 

szervezet feladatait a teljesítményigazolás során, összhangban a 305/2011/EU rendelet V. 

mellékletével. 
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1. sz. tájékoztató a tanúsítási eljárásról 

 

A tanúsítási alapvizsgálati eljárás két fő lépésből áll: 

1) A gyártó által bevezetett üzemi gyártásellenőrzési rendszert szabályozó dokumentáció 
ellenőrzése (a dokumentációt kizárólag angol vagy magyar nyelven tudjuk befogadni). 

- a vonatkozó műszaki előírásnak való megfelelés, 

- általános minőségirányítási (ISO 9001) elveknek való megfelelés. 

2) A jóváhagyott – a fentiek szerint a műszaki előírásnak megfelelő és minden lényeges 
folyamatot megfelelően szabályozó – dokumentáció alapján az üzem és az üzemi 
gyártásellenőrzési rendszer gyakorlatban történő ellenőrzése a gyártási helyen (helyszíni 
szemle). 

Fontos tudnivaló, hogy az alapvizsgálati helyszíni szemle csak a tanúsító szervezet által elfogadott 

üzemi gyártásellenőrzési dokumentáció alapján lehetséges, és a helyszíni szemle csak működő 

üzemben történhet; a gyártási folyamat gyakorlatban történő megtekintésével. 

A sikeres eljárást követően a gyártó részére kiadásra kerül a Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (1 

és 1+ rendszer esetén), vagy az Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány (2+ rendszer 

esetén). Az ÉMI Nonprofit Kft. kötelezettségének megfelelően az általa kiadott tanúsítványokat 

nyilvántartja és közzéteszi honlapját. A nyilvántartás mindenki számára elérhető, nyilvános. 

A kiadott tanúsítvány visszavonásig érvényes, azonban érvényben tartása folytatólagos - rendszerint 

évente egy alkalommal szükséges – felügyelethez kötött. A tanúsító szervezet határozatlan időre 

kötött keretszerződés alapján végzi a felügyeleti tevékenységet, valamint minden olyan, „eseti” kérés 

alapján felmerülő feladatot, ami a tanúsítvány módosítását - adatváltozás, vagy termékkör 

bővítése/szűkítése miatt - érinti, illetve a tanúsítvány idegen nyelvű kiadását. 

A keretszerződés szerint a tanúsító szervezet minden évben, valamint az eseti feladatok 

felmerülésekor ún. értesítő levél formájában küldi meg ajánlatát az aktuális feladatokról, határidőkről 

és a költségekről. A gyártó, vagy meghatalmazott képviselője az értesítő levélben foglalt feltételek 

elfogadásával rendeli meg a munkát. 

A meghatalmazott képviselő a tanúsítás során a gyártó által – írásban – meghatalmazott szervezet 

vagy személy, aki az eljárásban képviseli őt; ugyanakkor a kiadott dokumentumok és a tanúsítvány 

minden esetben a gyártó kizárólagos tulajdonát képezi. 

A gyártói szerep nem jelent a szó szoros értelmében fizikai gyártást; a gyártást nem feltétlenül a 

gyártó szervezet alkalmazásában álló személyek végzik, a gyártás kiadható teljes egészében 

alvállalkozásba, azonban a gyártás felügyelete és a felelősség a termékért továbbra is a gyártóé 

marad. Minden esetben a gyártó az, aki felel a termék teljesítményének állandóságáért. 

A deklarált teljesítményértékek a rendeletek értelmében - minden építési termék tekintetében - a 

kötelezően – adott tagállam nyelvén, ahol a forgalomba hozatal történik - kiállítandó 

teljesítménynyilatkozatban jelennek meg. A teljesítménynyilatkozat kiállítása minden esetben a 

gyártó feladata, a gyártó aláírásával és pecsétjével igazolja gyártói felelősségét. 

A teljesítménynyilatkozat akkor jogszerű, ha a termékre vonatkozó teljesítményigazolási rendszer 

szerinti eljárás le lett folytatva. 


