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AZ ELJÁRÁS ISMERTETÉSE
1

A megfelelőségértékeléssel kapcsolatos fogalmak és előírások

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) és 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 szervezetként végzi.
Fogalommeghatározások [(R) alapján]
Építési termék: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba,
hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye
befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében
nyújtott teljesítményét;
Készlet: egyetlen gyártó által, legalább két külön elemből álló együttesként forgalomba hozott építési
termék, amelyet össze kell szerelni ahhoz, hogy az építménybe be lehessen építeni;
Építmény: épületek és műtárgyak;
Alapvető jellemzők: az építési termék azon jellemzői, amelyek az építményekre vonatkozó alapvető
követelményekkel függnek össze.
Építési termék teljesítménye: a termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, szintekkel,
osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye;
Szint: az építési termék alapvető jellemzői tekintetében vizsgált teljesítménye értékelésének
számértékben kifejezett eredménye;
Osztály: az építési termékek teljesítményszintjeinek egy alsó és egy felső érték által határolt
tartománya;
Küszöbszint: az építési termék valamely alapvető jellemzője teljesítményének minimális vagy
maximális szintje;
Terméktípus: meghatározott alapanyagok kombinációjából vagy más elemek felhasználásával, egy
bizonyos gyártási folyamat eredményeként előállított építési termék, amely az alapvető jellemzőivel
összefüggésben tipikus teljesítményszintekkel vagy osztályokkal jellemezheti;
Harmonizált műszaki előírások: harmonizált szabványok és európai értékelési dokumentumok;
Harmonizált szabvány: a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik európai szabványügyi
testület által, ugyanezen irányelv 6. cikkének megfeleljen a Bizottság kérelme alapján elfogadott
szabvány;
Európai értékelési dokumentum: a műszaki értékelést végzi szervek európai szervezete által az
európai műszaki értékelés kiadása céljából elfogadott dokumentum;
Európai műszaki értékelés: az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában
a megfeleli európai értékelési dokumentummal összhangban végzett dokumentált értékelése;
Rendeltetés: az építési terméknek az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásban meghatározottak
szerinti rendeltetése;
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Egyedi műszaki dokumentáció: annak igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a
teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló alkalmazandó rendszeren belüli
módszereket más módszerekkel helyettesítették, feltéve, hogy az e módszerekkel nyert eredmények
megfelelnek a vonatkozó harmonizált szabvány szerinti vizsgálati módszerekkel nyert eredményeknek;
Forgalmazás: az uniós piacon valamely építési termék gazdasági tevékenység keretében történi
rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében;
Forgalomba hozatal: az építési terméknek az uniós piacon első alkalommal történi forgalmazása;
Gazdasági szereplő: a gyártó, az importőr, a forgalmazó, illetve a meghatalmazott képviseli;
Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy
védjegye alatt egy ilyen terméket terveztet vagy gyártat és értékesít;
Forgalmazó: az értékesítési láncban a gyártótól vagy importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy,
aki forgalmazza az építési terméket;
Importőr: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó
építési terméket hoz forgalomba az uniós piacon;
Meghatalmazott képviselő: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól
írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon;
Kivonás a forgalomból: minden olyan intézkedés, amelynek célja az építési termék forgalmazásának
megakadályozása az értékesítési láncban;
Visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára már forgalmazott
építési termék visszavétele;
Akkreditálás: a 765/2008/EK rendelet fogalommeghatározása szerinti eljárás;
Üzemi gyártásellenőrzés: az üzemi gyártás folyamatos, dokumentált, a vonatkozó harmonizált
műszaki előírásoknak megfelelően történi belső ellenőrzése;
Mikrovállalkozás: a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló 2003. május 6-i
bizottsági ajánlásban szereplő meghatározás szerinti mikrovállalkozás;
Életciklus: az építési termék életének egymást követi és egymással összefüggő szakaszai, a
nyersanyagbeszerzéstől vagy természeti erőforrásokból történi előállítástól a végső ártalmatlanításig.
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Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelését és ellenőrzését az ÉMI Nonprofit Kft. –
tanúsításra és vizsgálatra– az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (Notified
body number: 1415) végzi.
Az ÉMI Nonprofit Kft. kijelölt/bejelentett szervezetként végzett feladatai
(A tanúsító szervezet feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. Tanúsítási Iroda látja el.)
(A vizsgáló szervezet feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. Központi laboratórium végzi.)
a lehetséges teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek a R. 28.
cikkének értelmében (R. V. melléklet), illetve a termékre vonatkozó BIZOTTSÁGI HATÁROZATok
alapján:


(1), (1+) rendszerek esetén a termék teljesítmény állandóságának a tanúsítása, az alábbiak
alapján:
o
o
o
o



(2+) rendszer esetén az ÜGYE megfelelőségének tanúsítása, az alábbiak alapján:
o
o



az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok (többek között mintavétel)
számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján);
a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata,
az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése,
a gyártó üzemben vagy a gyártó raktárhelyiségeiben vett minták szúrópróbaszerű
vizsgálata. (1+)

a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata,
az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése,

(3) rendszer esetén az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok (többek között
mintavétel) számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja
alapján)

A gyártó szervezet feladatai


(1) és (1+) rendszer esetén:
o
o



(2+) rendszer esetén:
o
o
o



az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok (többek között mintavétel)
számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján);
az üzemi gyártásellenőrzés,
a gyártó üzemben a gyártó által vett minták további vizsgálata a meghatározott
vizsgálati terv szerint,

(3) rendszer esetén:
o



az üzemi gyártásellenőrzés,
a gyártó üzemben a gyártó által vett minták további vizsgálata a meghatározott
vizsgálati terv szerint,

az üzemi gyártásellenőrzés,

(4) rendszer esetén:
o
o

az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok (többek között mintavétel)
számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján),
az üzemi gyártásellenőrzés.
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2

Építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése

2.1

Terméktanúsítás alapján [(1) és (1+) rendszer esetén]

Az építési termék Teljesítmény állandósági tanúsítványának kiadásával.
2.2

Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása alapján [(2+) rendszer esetén]

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének igazolása Üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi
tanúsítványának kiadásával.
2.3

A termék teljesítményének értékelése alapján [(3) rendszer esetén]

A termék teljesítményének értékelése Első típusvizsgálati jegyzőkönyv kiadásával.
2.4

Teljesítménynyilatkozat kiállítása [(1), (1+), (2+), (3), (4) módozat esetén]

A termékre vonatkozó rendszer által előírt dokumentum (tanúsítvány, első típusvizsgálati jegyzőkönyv)
birtokában teljesítménynyilatkozat kiadása.
A teljesítménynyilatkozat tartalmával és kiállításával kapcsolatos követelményeket az Építési Termék
Rendelet (CPR) III. melléklet tartalmazza.
(A teljesítménynyilatkozat feljogosítja a gyártót a CE jelölés elhelyezésére.)
CE jelölés elhelyezésének feltétele és szabályai:






harmonizált szabvány által szabályozott építési termék esetén, illetve, ha a termék megfelel
egy európai műszaki értékelésnek (ETA) a gyártónak teljesítménynyilatkozatot kell kiállítania,
ezzel a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az alapvető termékjellemzők tekintetében a
terméke megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. Ezt a felelősséget jelzik a CE
jelölés feltüntetésével.
Jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni az építési terméken, vagy a
csomagoláson, illetve a kísérő dokumentáción.
Az építési termék forgalomba hozatala előtt kell a terméken elhelyezni.
Tartalma: CE betűjel, az elhelyezés évének utolsó két számjegye, a gyártó neve, címe
(védjegye), terméktípus egyedi azonosító kódja, a teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma
és a megadott teljesítmény szintje vagy osztálya, az alkalmazott műszaki specifikáció, a termék
rendeltetése, illetve, adott esetben a bejelentett szerv azonosító száma (ÉMI Nonprofit Kft.
esetén : 1415).
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3

Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére
vonatkozó eljárás menete

3.1

Kérelmezés, ajánlatadás és szerződéskötés

Az ÉMI Nonprofit Kft.-nél az eljárás megindítását kérelem benyújtásával kell kezdeményezni. Előzetes
információkéréssel az ÉMI Nonprofit Kft. Tanúsítási Irodájához lehet fordulni.
A szükséges tudnivalók megismerését (az ÉMI Nonprofit Kft., mint kijelölt / bejelentett szervezet
hatályos szabályait és feltételeit) az ÉMI Nonprofit Kft. minden érdeklődő számára jelen Tájékoztató
honlapon történő elhelyezésével biztosítja.
A kérelemben (megbízásban) egyértelműen meg kell határozni:






a gyártóra vonatkozó adatokat,
a kérelem tárgyát,
a termék műszaki specifikáció szerinti megnevezését,
a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszert,
az(oka)t a jóváhagyott műszaki specifikáció(ka)t, amely(ek) a termékre vonatkozik.

A kérelmet (megbízást) rendszeresített formanyomtatvány felhasználásával, egy eredeti példányban
kell benyújtani.
(A rendszeresített formanyomtatványok az ÉMI Nonprofit Kft. www.emi.hu honlapján elérhetők.)
A kérelmek érkeztetés és szignálás után - tanúsításra vonatkozóak: (1) (1+) (2+) rendszerű termékek a Tanúsítási Irodára, - teljesítményértékelésre (első típusvizsgálatra) vonatkozóak: {(3) rendszerű
termékek} - a Központi laboratóriumhoz kerülnek.
A kérelmek (megbízások) elfogadásával kapcsolatban - szükség szerint kiegészítő adatok bekérésével tanúsítás esetén: a Tanúsítási Iroda, vagy első típusvizsgálat esetén: a Központi laboratórium
visszaigazolást küld.
Az ÉMI Nonprofit Kft. megbízást szakmai okból (pl. a kért feladatra a kijelölés vagy a bejelentés nem
vonatkozik) vagy irreális határidőre való teljesítési igény esetén - kellő indokoltság alapján - utasíthat
vissza.
Az esetlegesen szükséges kiegészítő adatok bekérése és belső egyeztetések után az ÉMI Nonprofit Kft.
ajánlatot küld a megbízónak.
Az ajánlat elfogadása alapján szerződéstervezetet készít (ennek részeként munkatervet / vizsgálati
tervet csatol), és - a belső ügyrend szerinti aláírásokat követően - megküldi a megbízónak.
A szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek mellékeltek.
Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó feladatok
elvégzésére csak létrejött szerződés alapján kerülhet sor.
3.2

Terméktanúsítás

A terméktanúsítás feltétele, hogy a gyártó szervezet üzemi gyártásellenőrzési rendszere alkalmas
legyen a terméktípus meghatározása alapján deklarált teljesítményértékeket folyamatosan kielégítő
termék előállítására.
Az ÉMI Nonprofit Kft. a tanúsítandó termékek esetében először teljesítmény értékelést végez, a
vonatkozó műszaki specifikáció szerint, amely vagy a termék vizsgálatát jelenti a termékből vett minta
alapján, vagy típusszámítást, táblázatba foglalt értékek, valamint a terméket leíró dokumentáció
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felülvizsgálatát, ezen kívül elvégzi a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát. (Ld. 3.3.
pontban.)
Ha a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata megfelelő eredménnyel zárul, és a
terméktípus meghatározásra került, adott esetben a külső vizsgálatok, valamint a gyártó önellenőrző
vizsgálati eredményeinek értékelése alapján az ÉMI Nonprofit Kft. kiadja a termék teljesítmény
állandósági tanúsítványát.
3.3

Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítás

Az ÉMI Nonprofit Kft. elvégzi a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, az alábbiak
szerint.
Dokumentáció előzetes felülvizsgálata, amelynek során ellenőrizni és értékelni kell, hogy a termék
minőségszabályozása megfelelő-e, és összhangban van-e a műszaki specifikációval.
A gyártó 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 megfelelőség
megállapítására.
Az alapvizsgálat során ellenőrizni kell, hogy a gyártó rendelkezik-e azokkal az eszközökkel, amelyek
szükségesek a követelményeknek megfelelő gyártásellenőrzési rendszer működtetéséhez, és
megvannak-e az üzemi gyártásellenőrzések, a végtermék ellenőrzés elvégzésének tárgyi és személyi
feltételei. Az ellenőrzés alapvetően a termékek vonatkozó műszaki specifikációban előírt
termékjellemzőket érintő folyamatokra 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 teljesítményéről, 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 ÉMI Nonprofit Kft. kiadja az üzemi
gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát.
3.4

A tanúsítvány kiadása, érvényben maradása, nyilvántartása és közzététele

A tanúsítvány:






kiadásának,
érvényességének
és
érvényben
érvénytelenítésének,
visszavonásának,
felfüggesztésének,
nyilvántartásának és közzétételének

tartásának,

érvényessége

megszűnésének,

szabályait a vonatkozó - 3.1. pont szerinti - Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.
3.5

A kérelmező jogai és kötelezettségei

A vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.
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3.6

Az építési termék teljesítményének értékelése

A termékek - kijelölt / bejelentett szervezet feladatába tartozó tulajdonságokra (jellemzőkre)
kiterjedő - teljesítményének értékelését az ÉMI Nonprofit Kft. Központi laboratóriuma végzi.
A teljesítményének értékelés elvégzését követően az ÉMI Nonprofit Kft. kiadja az első típusvizsgálati
jegyzőkönyvet.
(A jegyzőkönyvben a bejelentett szervezeti azonosító szám feltüntetett.)
A használatos formanyomtatványok az ÉMI Nonprofit Kft. www.emi.hu honlapján elérhetők.
Jelen Tájékoztató 2020. július 23-án lép hatályba, és új kiadásáig érvényes.

