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Az építési termékek megfelelőségértékelését a Cemkut Kft. az építési termékek forgalmazására 

vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CPR), valamint az építési 

termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 

részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján végzi. 

 

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.         í 

 

Építési termék – néhány kivételtől eltekintve – csak Teljesítménynyilatkozattal hozható forgalomba, 

építhető be, melyet a gyártónak forgalomba hozatalkor kell kiállítania. Az építési termékek teljesítménye 

állandóságának az alapvető jellemzőik tekintetében való értékelését és ellenőrzését a CPR V. 

mellékletben meghatározott TÁÉE rendszerek (lásd táblázat) valamelyikének megfelelően kell elvégezni. 

Hogy melyik rendszert kell alkalmazni, azt az építési termékre vonatkozó harmonizált szabvány (hEN), 

nemzeti szabvány (MSZ), európai műszaki értékelés (ETA), nemzeti műszaki értékelés (NMÉ) rögzíti. 

 

A Cemkut Kft. Tanúsítási Iroda (TI) szolgáltatásait az építési termékre vonatkozó harmonizált és 

nemzeti szabványok alapján végzi, melyek műszaki területét a T5507 A tanúsítható termékek felsorolása 

és az értékelési kritériumok c. tájékoztató tartalmazza. 

 

A Cemkut Kft. Műszaki Értékelő Iroda (MÉI) szolgáltatásai az építési termékek műszaki 

értékelésének elkészítése, mely az EGT tagállamokban érvényes Európai Műszaki Értékelés (ETA) 

vagy a csak Magyarországon érvényes Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) lehet. A MÉI műszaki 

területét a T5508 Termékek műszaki értékelő tevékenység termékkör felsorolása c. tájékoztató 

tartalmazza. A műszaki értékelés önmagában nem tekinthető a teljesítménynyilatkozat kiállításának 

megalapozó dokumentumaként, szükséges még a – meghatározott TÁÉE szerint – az üzemi 

gyártásellenőrzés kialakítása és működtetése, a terméktípus meghatározása, továbbá – 1, 1+ és 2+ TÁÉE 

rendszer esetén – a termék teljesítmény állandósági vagy üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány. 

Olyan nem építési termék esetén, amelyet jogszerűen forgalomba hoztak, a kérelmezővel való 

megállapodás alapján Alkalmazástechnikai bizonyítvány (ATB) adható ki, mely a termék 

megfelelőségét igazolja az adott felhasználási (építési) területre. 

Műszaki értékelés csak olyan építési termékre adható, amelyre nem, vagy csak részben vonatkozik 

európai harmonizált vagy – NMÉ esetén – magyar szabvány/műszaki előírás. 

Európai Műszaki Értékelés (ETA) kiadása 

Az építési termékre van EAD/ETAG 

 

 

A Gyártó által benyújtott dokumentáció, 

műszaki leírás alapján a ETA tervezet 

elkészíthető, EOTA jóváhagyás után 

kiadható. 

Az építési terméket nem, vagy csak részben 

szabályozza harmonizált műszaki előírás 

 

A Gyártó által benyújtott dokumentáció, 

műszaki leírás alapján az EAD-ot ki kell 

dolgozni az EOTA rendszerében, majd az 

ETA tervezet elkészíthető, EOTA 

jóváhagyás után kiadható. 
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Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) kiadása 

Az építési termékre van EAD  

vagy ÉME 

 

A Gyártó által benyújtott dokumentáció, 

műszaki leírás alapján elkészíthető, 

kiadható. 

Az építési terméket nem, vagy csak részben 

szabályozza műszaki előírás 

 

A Gyártó által benyújtott dokumentáció, 

műszaki leírás, vizsgálatok alapján 

elkészíthető, kiadható. 

 
Teljesítmény állandóságának értékelésére, ellenőrzésére (TÁÉE) szolgáló rendszerek: 

TÁÉE A gyártó végzi A bejelentett terméktanúsító szerv végzi 

1+ 

 üzemi gyártásellenőrzést; 

 a gyártó üzemben a gyártó által vett 
minták meghatározott vizsgálati terv 
szerint történő további vizsgálatát. 

 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 a bejelentett 
terméktanúsító szerv által. 

1 

 üzemi gyártásellenőrzést; 

 a gyártó üzemben a gyártó által vett 
minták meghatározott vizsgálati terv 
szerint történő további vizsgálatát. 

 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. 

2+ 

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

 üzemi gyártásellenőrzést; 

 a gyártó üzemben a gyártó által vett 
minták meghatározott vizsgálati terv 
szerint történő további vizsgálatát. 

 a gyártó üzem és az üzemi 
gyártásellenőrzés alapvizsgálata; 

 az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos 
felügyelete, vizsgálata és értékelése. 

3  üzemi gyártásellenőrzést. 

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

4 

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

 üzemi gyártásellenőrzést. 

- 

 

A műszaki előírások kapcsolata: 

Harmonizált szabvány 

van nincs 

Nemzeti szabvány Műszaki értékelést végző szerv (TAB) 

Európai Műszaki 

Értékelés (ETA) 

Nemzeti Műszaki 

Értékelés (NMÉ) 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

CE jel --- CE jel --- 

CE jel – mely az EGT tagállamokban történő szabad forgalomba hozatalt igazolja – csak a 

harmonizált szabványok, illetve Európai Műszaki Értékelés alapján kiállított teljesítménynyilatkozattal 

alkalmazható. 

 

A Cemkut Kft. az építési termékek megfelelőségértékelését Budapest Főváros 

Kormányhivatalának kijelölése, európai uniós bejelentése, az Európai Bizottság jóváhagyása alapján 

végzi.  

A szolgáltatások minden Kérelmező számára egyenlő feltételekkel érhetőek el, igénybevételük nem 

függ a Kérelmező szervezet (gyártó) valamely egyesüléshez vagy csoporthoz való tartozásától, és a már 

lefolytatott eljárások számától. 

A Cemkut Kft. elutasíthatja a Kérelmező kérelmét/szerződés fenntartását, ha az ügyféllel szemben 

az alábbi okok valamelyike (vagy más hasonló esetek egyike) fennáll. Ilyen például ha: 

- az ügyfél illegális tevékenységben vesz részt, 

- az ügyfél a követelményeket többször ismétlődően nem teljesíti, 

- a kért feladatra a kijelölés, bejelentés nem vonatkozik, 

- nem tartható határidőre szóló teljesítési igényt jelent be. 

 

A Cemkut Kft. a megfelelőségértékelési szolgáltatások igénybevételéhez tájékoztatókat és az 

eljárásokhoz kapcsolódó űrlapokat bocsát a Kérelmezők részére, melyek letölthetőek a 

cemkut.hu/Dokumentumok honlapról vagy e-mailen közvetlenül is igényelhető. 

Az igénybejelentés formájától függetlenül a Cemkut Kft. megköveteli a Kérelmezőtől az adott 

termékspecifikáció szerinti kérelmező lap benyújtását. A Kérelmező a kérelmezési nyomtatványon 

vállalja, hogy minden információt és hozzáférést megad, amely az építési termék értékeléséhez és az 

azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges. 

A Kérelmező a kérelem kitöltése során megadja a termék előállításáért vagy forgalomba hozataláért 

felelős szervezeti egység megjelölését, nevét, címét és jogállását, az építési termék meghatározását, 

illetve az űrlap eljárásra vonatkozó kötelező elemeit. Ha a kérelem kitöltésével kapcsolatban bármilyen 

kérdés merül fel, a válaszadásra illetékes Iroda vezető (vagy az általa kijelölt munkatárs) azokat 

megválaszolja. 
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A benyújtott kérelem alapján – szükség esetén a Kérelmezővel egyeztetve – a Cemkut Kft. 

ügyvezetője elkészíti a szerződést, a Tanúsítási/Műszaki Értékelő Iroda vezetője a munkatervet, 

melyeket aláírásra megküld Kérelmezőnek. 

 

A tanúsítási eljárás lefolytatásához a termékre, gyártásra vonatkozó alábbi, a Kérelmező által 

benyújtott dokumentációk szükségesek: 

- tanúsítvány kérelmező lap, 

- a termék műszaki és biztonsági adatlapja, 

- a termék részletes műszaki dokumentációja az alapanyagok és gyártási technológia megadásával, 

- a termék üzemi gyártásellenőrzési kézikönyve, minőségirányítási rendszerének dokumentumai 

- egyéb műszaki dokumentáció, 

- a termék teljesítményét befolyásoló főbb gyártói előírások, melyek a betervezésére és 

beépítésére vonatkoznak, 

- a terméktípus meghatározásának dokumentációja, 

- az értékelés szempontjából releváns egyéb vizsgálatok jegyzőkönyve, értékelések, 

szakvélemények, 

- a termék Teljesítménynyilatkozat mintalapja, 

- a termék jelölésével, csomagolásával, tárolásával és szállításával kapcsolatos információkat, 

- a termék felhasználásának dokumentumai, kezelési, felhasználási útmutató (ahol értelmezhető), 

- engedélyek, műszaki értékelések (ahol értelmezhető). 
 

A műszaki értékelés lefolytatásához a termékre, gyártásra vonatkozó alábbi, a Kérelmező 

által benyújtott dokumentációk szükségesek: 

- műszaki értékelés kérelmező lap, 

- a termék műszaki és biztonsági adatlapja, 

- a termék részletes műszaki dokumentációja az alapanyagok és gyártási technológia megadásával, 

- termék tervezett felhasználását részletesen kifejtő, az építési termékre vonatkozó leírás, műszaki 

jellemzők, rajzok, 

- az értékelés szempontjából releváns vizsgálatok jegyzőkönyve, értékelések, szakvélemények, 

- egyéb – az értékelés szempontjából releváns – műszaki dokumentáció. 
 

Az  Alkalmazástechnikai bizonyítvány kiadásához a termékre vonatkozó alábbi, a Kérelmező 

által benyújtott dokumentációk szükségesek: 

- alkalmazástechnikai bizonyítvány kérelmező lap, 

- a termék jogszerű forgalmazásának igazoló dokumentumai, 

- a termék tervezett építési felhasználását részletesen kifejtő leírás, műszaki jellemzők, rajzok, 

- az értékelés szempontjából releváns vizsgálatok jegyzőkönyve, értékelések, szakvélemények, 

- egyéb – az értékelés szempontjából releváns – műszaki dokumentáció. 

 

 

A szerződés és a munkaterv mindkét fél általi aláírását és a felsorolt dokumentumok 

megküldését követően az igazolási eljárást a Munkaterv szerint hajtjuk végre. 

 

A sikeres eljárások eredményeként a Kérelmező részére az adott termék/gyártásellenőrzés 

tanúsított státuszának, műszaki értékelésének igazolása: 

 

(1) és (1+) TÁÉE rendszer esetén EK-TELJESÍTMÉNYÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY, 

vagy – nem harmonizált termékspecifikáció estében – TELJESÍTMÉNYÁLLANDÓSÁGI 

TANÚSÍTVÁNY kiadása, közzététele. 
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(2+) TÁÉE rendszer esetén EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI MEGFELELŐSÉGI 

TANÚSÍTVÁNY, vagy – nem harmonizált termékspecifikáció estében – ÜZEMI 

GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY kiadása, közzététele. 

 

(1), (1+) és (3) TÁÉE rendszer esetén TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY kiadása. 

 

NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS (NMÉ) kiadása, közzététele. 

 

EURÓPAI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS (ETA – EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT) 

kiadása, közzététele. 

 

ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY (ATB) kiadása, közzététele. 

 

A kiadott tanúsítványok, műszaki értékelések adatait a CEMKUT Kft. honlapján 

(www.cemkut.hu) tesszük közzé. 

 


