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A Cemkut Kft. minőségirányítási és dokumentációs rendszerében rövidítéseket, és az eljárások 

végrehajtásához a vonatkozó előírások szerinti fogalmakat alkalmaz. 

 

 

ÁÁ LL TT AA LL ÁÁ NN OO SS   RR ÖÖ VV II DD ÍÍ TT ÉÉ SS EE KK ::   
 

CEN Európai Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de Normalisation) 

CPR Az Európai Parlament és 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 

EGT Európai Gazdasági Térség 

FPC Üzemi gyártásellenőrzés (Factory Process Control) 

hEN Harmonizált Európai Szabvány 

MIR Minőségirányítási rendszer 

MSZT Magyar Szabványügyi Testület 

NB Notified Body – Bejelentett szervezet 

TAB Technical Assessment Body – Műszaki Értékelést Végző Szerv 

BFKH Budapest Főváros Kormányhivatala – kijelölő hatóság 

EOTA European Organisation for Technical Assessment – a Műszaki Engedélyezés 

Európai Szervezete 

EAD European Assessment Document – Európai Értékelési Dokumentum 

ETAG  European Technical Approval Guideline – Európai Műszaki Engedély 

ETA European Technical Approval – Európai Műszaki Értékelés 

NMÉ Nemzeti Műszaki Értékelés 

ÉME Építőipari Műszaki Engedély 

ATB Alkalmazástechnikai Bizonyítvány 

TÁÉE Teljesítmény Állandóságának Értékelése és Ellenőrzése 

MÉI Műszaki Értékelő Iroda 

TI Tanúsítási Iroda 

VL Vizsgálólaboratórium 

TMÉB Tanúsítási és Műszaki Értékelő Bizottság 

 

DD OO KK UU MM EE NN TT UU MM OO KK RR AA   ÉÉ SS   EE LL JJ ÁÁ RR ÁÁ SS OO KK RR AA   VV OO NN AA TT KK OO ZZ ÓÓ   RR ÖÖ VV II DD ÍÍ TT ÉÉ SS EE KK ::   
 

EU Eljárási utasítás 

Ü Űrlap 

T Tájékoztató 

MPOL Minőségpolitikai nyilatkozat 

MÜPOL Működéspolitikai nyilatkozat 

HM Helyesbítő és megelőző (intézkedés, tevékenység) 

MFT Minőségfejlesztési terv 

MMK Műszaki Értékelő Iroda - Minőségirányítási kézikönyv 

MEU Műszaki Értékelő Iroda - Eljárási utasítás  

MMU Műszaki Értékelő Iroda - Munkautasítás 

MÜ Műszaki Értékelő Iroda - Űrlap 

TMK Tanúsítási Iroda - Minőségirányítási kézikönyv 
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TEU Tanúsítási Iroda - Eljárási utasítás 

TMU Tanúsítási Iroda - Munkautasítás 

TÜ Tanúsítási Iroda - Űrlap 

VMK Vizsgálólaboratórium - Minőségirányítási kézikönyv 

VEU Vizsgálólaboratórium - Eljárási utasítás 

VMU Vizsgálólaboratórium - Munkautasítás 

VÜ Vizsgálólaboratórium - Űrlap 

 

VJ Vizsgálati jegyzőkönyv 

M Megfelelt 

N Nem felelt meg 

 
 

FF EE LL AA DD AA TT KK ÖÖ RR ÖÖ KK ,,   MM UU NN KK AA KK ÖÖ RR ÖÖ KK ,,   BB EE OO SS ZZ TT ÁÁ SS OO KK   EE LL NN EE VV EE ZZ ÉÉ SS EE II RR EE   

VV OO NN AA TT KK OO ZZ ÓÓ   RR ÖÖ VV II DD ÍÍ TT ÉÉ SS EE KK ::   
 

ÜV Ügyvezető 

MIV Minőségirányítási vezető 

TIV Tanúsítási Iroda vezető 

MÉIV Műszaki Értékelő Iroda vezető 

LV Laboratóriumvezető 

AU Auditor 

ELM Ellenőrző mérnök 

MÉ Műszaki értékelő 

VIT Vizsgáló technikus 

VIM Vizsgáló mérnök 

MT Munkatárs 

AV Alvállalkozó 

 

 

AA ZZ   AA LL KK AA LL MM AA ZZ OO TT TT   FF OO GG AA LL MM AA KK   ÉÉ SS   MM EE GG HH AA TT ÁÁ RR OO ZZ ÁÁ SS OO KK   
 

Az alábbiakban csak azon fogalmak meghatározására kerül sor, melyek a rendszerkövetelményeket 

meghatározó hatályos jogszabályok (2009. évi CXXIII. Törvény (MSZTV), 315/2009 (XII.28) Korm. 

rendelet, a 765/2008/EK rendelet valamint a 768/2008/EK Határozat) és szabványok (MSZ EN ISO 

9000:2015) szempontjából kiemelt fontossággal bírnak, illetve nem magyaráznak meg részletesen, vagy 

nem tartalmaznak, de bevezetésük szükséges volt a rendszer felépítése során, illetve a fogalom - a 

Társaság gyakorlatában használt - értelmezése fontos a rendszer érthető és egyértelmű leírása 

szempontjából. 

 

Alapvető jellemzők: az építési termék azon jellemzői, amelyek az építményekre vonatkozó alapvetető 

követelményekkel függnek össze. 

 

Alapvető követelmények: az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 31. §-a (2) bekezdésének c)-h) 

pontjaiban szereplő, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet (OTÉK) IV. fejezetében részletezett, építményekre előírt követelmények (mechanikai 
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ellenállás és stabilitás; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; használati biztonság; zaj- 

és rezgés elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem). 

 

Audit: módszeres, független és dokumentált folyamat, mely auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív 

kiértékelésére irányul annak meghatározása érdekében, hogy az auditkritériumok milyen mértékben 

teljesülnek. 

 

Bejelentett szervezet: Notified Body, az a megfelelőségértékelő szervezet, amelyet az Európai Bizottság 

az e célra kialakított honlapon a kijelölt megfelelőségértékelési területhez tartozó termékek és 

megfelelőségértékelési eljárások, valamint a szervezet azonosító számának megadásával közzétett. 

 

Belső reklamáció: a Cemkut Kft. szervezetén belül kezdeményezett írásbeli kifogásolás a folyamatok 

végrehajtása során felfedezett hiányosságról, vagy hibáról. 

 

Dokumentum: információ (a vállalati folyamatok szempontjából jelentőséggel bíró adat) és annak 

hordozó közege (pl.: feljegyzés, előírás, műszaki leírás vagy specifikáció, eljárási, munka-, vizsgálati, 

műveleti vagy egyéb utasítás, szabályzat, rajz, jelentés, szabvány). A hordozó közeg lehet papír, 

elektronikus, számítógépes adathordozó, fotó vagy ezek kombinációja. Egy dokumentumcsomagot (pl.: 

előírások és feljegyzések együtt) esetenként dokumentációnak nevezünk. A dokumentumtípusokkal 

szemben támasztott követelmények lehetnek általánosak (pl.: az olvashatóság követelménye), illetve 

különbözőek az előírásokra (pl.: az ellenőrzöttség és jóváhagyottság követelménye) és a feljegyzésekre 

(pl.: a visszakereshetőség követelménye) vonatkozóan. 

 

Dokumentumrendszer: a működést szabályozó, elősegítő dokumentumok és feljegyzések összessége 

 

Döntési jog: felhatalmazás arra, hogy az érintett MT meghatározott ügyekben, kérdésekben a lehetséges 

megoldások közül válasszon. 

 

Együttműködési kötelezettség: az ügy vagy folyamat megoldásában, kivitelezésében történő 

együttműködés a kivitelezésért felelős MT-sal. Az együttműködés mértékét és részleteit a döntési 

hatáskörrel rendelkező MT határozza meg. 

 

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 (CPR 2. cikk). 

 

Építési termék teljesítménye: a termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, szintekkel, 

osztályokkal, illetve leírásokkal kifejezett teljesítménye. 

 

Építmény: épületek és műtárgyak. 

 

Értékelési tevékenység: a vizsgálat, a műszaki értékelés, a tanúsítás és az ellenőrzés. 

 

Európai értékelési dokumentum: a műszaki értékelést végző szervek európai szervezete által az európai 

műszaki értékelés kiadása céljából elfogadott dokumentum. 
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Európai műszaki értékelés: az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában a 

megfelelő európai értékelési dokumentummal összhangban végzett dokumentált értékelése. 

 

Felhasználó: aki a terméket betervezi, beszerzi, beépíti, illetve felhasználja. 

 

Feljegyzés: dokumentum, amely rögzíti a részeredményeket, eredményeket vagy bizonyítja a 

tevékenységek megtörténtét, segíti a működést, és a szabályozások megvalósulását. 

 

Felügyeleti eljárás: A fenntartás feltétele az adott termékre, gyártásellenőrzésre vonatkozó 

specifikációknak való folyamatos megfelelőség. Ennek felülvizsgálata és felügyelete érdekében a 

vonatkozó értékelési utasítás, illetve specifikációk alapján végrehajtott eljárások. 

 

Forgalmazás: a piacon valamely építési termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre 

bocsátása értékesítés vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében. 

 

Forgalmazó: az értékesítési láncban gyártótól vagy importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy, aki 

forgalmazza az építési terméket. 

 

Forgalomba hozatal: az építési terméknek a piacon első alkalommal történő forgalmazása. 

 

Folyamatos ellenőrzés: az eljárás tárgyát képező termékre vonatkozó műszaki specifikációkban illetve 

TÁÉE alrendszerekben rögzített követelmények teljesülését vizsgáló eljárás. 

 

Gazdasági szereplő: a gyártó, az importőr, a forgalmazó, illetve a meghatalmazott képviselő. 

 

Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy 

védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat vagy értékesít. 

 

Helyesbítés: az észlelt nem-megfelelőség megszüntetésére irányuló tevékenység. 

 

Helyesbítő tevékenység: az észlelt nemmegfelelőség vagy más nem kívánatos helyzet okának vagy 

okainak megszüntetésére irányuló tevékenység annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ismételt 

előfordulást. A Társaság gyakorlatában a helyesbítő tevékenység két fő mozzanata: a problémaanalízis 

(mely a nemmegfelelőség okát tárja fel), valamint a szükséges intézkedés kidolgozása és végrehajtása, 

mely a nemmegfelelőség okának megszüntetésére irányul. 

 

Harmonizált műszaki előírás: harmonizált szabvány és európai értékelési dokumentumok. 

 

Harmonizált szabvány: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban:765/2008/EK rendelet) 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány, amelynek a 

hivatkozását az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik. 

 

Honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány (lásd 

315/2009. (XII.28) Korm. rendelet). 

 

Kijelölés: A megfelelőségértékelési tevékenységek végzésének engedélyezése. 
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Kijelölt terület: a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyben meghatározott tevékenységek, 

termékek és eljárások. 

 

Kijelölt szervezet: az a szervezet, amelyet az BFKH, mint kijelölő hatóság az e célra kialakított honlapon 

a kijelölt területhez tartozó termékek és eljárások megadásával közzétett. 

 

Külső fél: a Társaság szervezetéhez nem tartozó jogi vagy nem jogi személy. 

 

Külső reklamáció: külső fél részéről beérkező reklamáció. 

 

Importőr: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó 

építési terméket hoz forgalomba az uniós piacon. 

 

Jóváhagyott műszaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett 

műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a vonatkozó műszaki követelményeket és rendszerint az 

alkalmazási feltételeket, továbbá a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló 

rendszert is. 

 

Kivitelezési kötelezettség: valamely ügy vagy folyamat vezetői döntést követő megoldása, a megoldás 

műveleteinek végrehajtása. A kivitelezést a döntési jogot gyakorló – rendszerint felsőbb vezető – 

állíthatja le, vagy engedélyezheti további végrehajtását. 

 

Kivonás a forgalomból: minden olyan intézkedés, amelynek célja az építési termék forgalmazásának 

megakadályozása az értékesítési láncban. 

 

Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelési vizsgálatot, a műszaki értékelést, a tanúsítást és az 

ellenőrzést jelenti. 

 

Meghatalmazott képviselő: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól 

írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatalmazott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon. 

 

Megbízó: a Társasággal szerződéses/megbízói jogviszonyban álló jogi vagy nem jogi személy 

 

Mikrovállalkozás: a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 

bizottsági ajánlásban szereplő meghatározás szerinti mikrovállalkozás. 

 

Műszaki Értékelés: az építési termékek alapvető jellemzőinek levezetése az építményekre vonatkozó 

alapvető követelményekből a tervezett felhasználás figyelembevételével. 

 

Nemmegfelelőség: valamilyen követelmény nem teljesülése.   

 

Nemzeti Műszaki Értékelés: az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában 

végzett dokumentált értékelésére vonatkozó, Magyarországon érvényes dokumentum. 

 

Normatív dokumentum: olyan dokumentum, amely szabályokat, útmutatókat vagy a tevékenység, 

illetve annak eredményére vonatkozó jellemzőket tartalmaz (ISO/IEC 2 Irányelv). 
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Oktató: valamely információ (tudás) – eseti, rendszeres, esetleg intézményesített – átadását végző 

személy.  

 

Pártatlanság: objektivitás megléte.  

 

Rendeltetés: az építési terméknek az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásban meghatározottak 

szerinti rendeltetése. 

 

Szabvány: konszenzus alapján készített és egy elismert testület által jóváhagyott dokumentum, amely 

szabályokat, útmutatókat vagy tevékenységeket, illetve azok eredményére vonatkozó jellemzőket 

tartalmaz közcélra és ismételt felhasználásra, és amelynek célja az adott terület optimális szabályozása 

(ISO/IEC 2 Irányelv). 

 

Szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója, az a fél, amely felelős annak biztosításáért, hogy a 

termékek megfelelnek, és ha értelmezhető folyamatosan megfelelnek a tanúsítás alapjául szolgáló 

követelményeknek. 

 

Tanúsítás: vizsgálat, illetve ellenőrzés alapján annak megállapítása és igazolása, hogy a termék terve, a 

termék, a gyártási folyamat – ideértve a létesítményt, technológiát és a folyamatban részt vevő 

személyeket is – és a termék beszerelése megfelel a termékre vonatkozóan forgalmazási követelményeket 

előíró jogszabályban, illetve az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában 

előírt követelményeknek. 

 

Teljesítményállandósági Tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott igazolás, mely tanúsítja 

az érintett termék(ek)teljesítményének állandóságát. 

 

Teljesítménynyilatkozat: a gyártó által a forgalomba hozatalkor kiadott nyilatkozat, ha az építési termék 

megfelel egy a termék vonatkozásában kiadott harmonizált szabványnak vagy európai műszaki 

értékelésnek. 

 

Tájékoztatási kötelezettség: a folyamat végrehajtásában résztvevő, illetve azt végző MT a folyamat 

jellemzőiről, végrehajtásának állapotáról köteles információt szolgáltatni a folyamatot elrendelő és az 

abban nem résztvevő, de érintett MT-(ak)nak. 

 

Tanúsítási követelmény: a termékkövetelményeket is tartalmazó olyan előírt követelmény, amelyet az 

ügyfél teljesít a tanúsítás létrejöttének vagy fenntartásának feltételeként. 

 

Tanúsítási rendszer: Olyan rendszer, amelynek saját eljárási és irányítási szabályai vannak a tanúsítás 

lebonyolítására. (ISO/IEC 2 Irányelv). 

 

Tanúsító szervezet: pártatlan kormányzati vagy nem kormányzati szervezet, amely rendelkezik a termék 

vagy az üzemi gyártásellenőrzés tanúsításának elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és felelősséggel 

az adott eljárási és irányítási szabályok szerint. 

 

Termék: minden olyan termék, amelyre vonatkozó jogszabály vagy az Európai Unió általános hatályú, 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa forgalmazási követelményeket és megfelelőségértékelési 

eljárásokat ír elő. 
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Termékkövetelmény: közvetlenül a termékre vonatkozó, a tanúsítási rendszer által meghatározott 

szabványokban vagy normatív dokumentumokban előírt követelmény. 

 

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 jellemezhető. 

 

Termék felügyelet: A tanúsított terméknek a meghatározott követelmények szerinti folyamatos 

ellenőrzésére irányuló értékelés. (ISO/IEC 2 Irányelv). 

 

Ügyfél: olyan szervezet, vagy személy, amely vagy aki a szervezet felé felelős azért, hogy a 

követelmények, beleértve a termékkövetelményeket is ki legyen elégítve. 

 

Üzemi gyártásellenőrzés: az üzemi gyártás folyamatos, dokumentált, a vonatkozó harmonizált műszaki 

előírásoknak megfelelően történő belső ellenőrzése. 

 

Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott igazolás, 

mely tanúsítja az érintett termék(ek)re vonatkozó üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét. 

 

Vevő: ld. Megbízó 

 

Vevői reklamáció: a Vevő által tett írásos vagy szóbeli kifogás a Tanúsítási Iroda által végzett 

szolgáltatással kapcsolatban. 

 

Visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználó számára már forgalmazott építési 

termék visszavétele. 

 

Vizsgálólaboratórium: olyan laboratóriumot jelent, amely méri, vizsgálja, teszteli, hitelesíti, vagy más 

módon meghatározza az anyagok vagy termékek jellemzőit vagy teljesítőképességét. 


