4. kiadás
2014. 2. 3.
1 / 3 oldal

TT5501 Tájékoztató az értékelési eljárásokról és a tanúsítási f olyamatokról
Az építési termékek megfelelőség igazolását a CEMKUT Kft. Tanúsítási Iroda 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 hajtja végre.
A fenti normatíva alapján definiálható teljesítmény állandóságának értékelésére, ellenőrzésére szolgáló
rendszerek az alábbiak:
TÁÉE Rendszer
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A gyártó feladata

- a terméktípus meghatározása típusvizsgálat
és típusszámítás alapján;
- üzemi gyártásellenőrzés
- a gyár és az üzemi gyártásellenőrzés alap- minták vizsgálata az előírt
vizsgálata
vizsgálati tervnek megfelelő- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felen
ügyelete, vizsgálata és értékelése

-

-
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-
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•

A bejelentett szervezet feladata

- a terméktípus meghatározása típusvizsgálat
és típusszámítás alapján;
- a gyár és az üzemi gyártásellenőrzés alapüzemi gyártásellenőrzés
vizsgálata,
minták vizsgálata az előírt
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felvizsgálati tervnek megfelelőügyelete, vizsgálata és értékelése,
en
- az uniós piacon való forgalomba hozatalt
megelőzően vett minták szúrópróbaszerű
vizsgálata.
a terméktípus meghatározá- - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés
sa típusvizsgálat és típusalapvizsgálata,
számítás alapján,
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felüzemi gyártásellenőrzés
ügyelete, vizsgálata és értékelése
a gyárban vett minták, vizsgálata az előírt vizsgálati
tervnek megfelelően
- a terméktípus meghatározása típusvizsgálat
üzemi gyártásellenőrzés
és típusszámítás alapján
a terméktípus meghatározása típusvizsgálat és típusszámítás alapján
üzemi gyártásellenőrzés

A CE-jelölés
alapja

A gyártó teljesítménynyilatkozata
a termék teljesítményállandósági
tanúsítványa
alapján

A gyártó teljesítménynyilatkozata
az üzemi gyártásellenőrzés
megfelelőségi
tanúsítványa
alapján

A gyártó teljesítménynyilatkozata

A Termék-, és Üzemi Gyártásellenőrzés tanúsítását a CEMKUT Kft. Tanúsítási Irodája a Magyar
Kereskedelmi és Engedélyezési hivatal 305/2011/EU rendelet (CPR), illetve a 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendelet alapján történő kijelölése (Kijelölés azonosító száma: 122; Bejelentés azonosító
száma (NB): 1414) alapján végzi.

A tanúsítási szolgáltatásaink műszaki érvényességi területét – az igénybe vehető szolgáltatásainkat – a
TT5507 A tanúsítható termékek felsorolása és az értékelési kritériumok c. tájékoztató tartalmazza.
A CEMKUT Kft. Tanúsítási Iroda a terméktanúsítás és üzemi gyártásellenőrzés tanúsítás keretében végzett tevékenységét szerződés alapján, díjazás ellenében végzi, előre meghatározott díjtételek szerint (lásd TT5504
Díjszabás).
A tanúsítási szolgáltatások minden kérelmező számára egyenlő feltételekkel érhetőek el, igénybevételük
nem függ a kérelmező szervezet (szállító) valamely egyesüléshez vagy csoporthoz való tartozásától, és a tanúsítás nem függ a már kiadott tanúsítványok számától.
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TT5501 Tájékoztató az értékelési eljárásokról és a tanúsítási f olyamatokról
A CEMKUT Kft. Tanúsítási Iroda elutasíthatja a kérelmező tanúsítás iránti kérelmét/szerződés fenntartását,
ha az ügyféllel szemben az alábbi okok valamelyike (vagy más hasonló esetek egyike) fenn áll. Ilyen például ha:
- az ügyfél illegális tevékenységben vesz részt,
- az ügyfél a tanúsítási követelményeket többször ismétlődően nem teljesíti,
- a kért feladatra a kijelölés vagy a bejelentés nem vonatkozik,
- vagy nem tartható határidőre szóló teljesítési igényt jelent be.
A CEMKUT Kft. Tanúsítási Iroda a megfelelőség igazolási és tanúsítási szolgáltatások igénybevételéhez
az alábbi dokumentumokat bocsátja a kérelmezők részére, melyek ingyenesen letölthetőek a www.cemkut.hu
honlapról vagy személyesen átvehetőek a CEMKUT Kft. Tanúsítási Irodán előzetesen egyeztetett időpontban:
Tájékoztatók:
•
•
•
•
•
•
•

TT5501 Tájékoztató az értékelési eljárásokról és a tanúsítási folyamatokról
TT5502 Tájékoztató a tanúsított termékeket szállítók jogairól és kötelezettségeiről
TT5503 Tájékoztató a tanúsítási embléma alkalmazására vonatkozó követelményekről
TT5504 Díjszabás
TT5505 Tájékoztató a panaszok, fellebbezések és vitás kérdések ügyintézéséről
TT5507 A tanúsítható termékek felsorolása és az értékelési kritériumok
TT5508 Tájékoztató a Tanúsítási Bizottságról
Kérelmezéshez kapcsolódó űrlapok:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TÜ7203 Szerződés a tanúsítási eljárás lefolytatásához
TÜ7204 Szerződés üzemi gyártásellenőrzés tanúsításához
TÜ7207 Tanúsítvány kérelmező lap (I Cementek)
TÜ7208 Tanúsítvány kérelmező lap (II Építési mész)
TÜ7209 Tanúsítvány kérelmező lap (IV/2 Falazóhabarcsok)
TÜ7210 Tanúsítvány kérelmező lap (V Pernye betonhoz)
TÜ7211 Tanúsítvány kérelmező lap (VI Kőanyaghalmazok)
TÜ7212 Tanúsítvány kérelmező lap (VII Adalékszerek)
TÜ7213 Tanúsítvány kérelmező lap (VIII Betonkeverékek)
TÜ7215 Tanúsítvány kérelmező lap (XIII Falazóelemek)

Az igénybejelentés formájától függetlenül a Cemkut Kft. Tanúsítási Iroda megköveteli a kérelmezőtől az
adott termékspecifikáció szerinti tanúsítvány kérelmező lap (TÜ7207-TÜ7215) benyújtását, melyet a kérelmezőnek
cégszerű aláírással kell megküldenie.
A kérelmező a kérelmezési nyomtatványon vállalja, hogy minden információt és hozzáférést megad, amely a
tanúsítandó termék értékeléséhez és az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges.
A kérelmezési formanyomtatványok – a CEMKUT Kft. honlapjáról letölthetőek, vagy igényelhetőek – a termékcsoportba tartozástól függően választhatóak ki.
A kérelmező a kérelem kitöltése során megadja a termék előállításáért vagy forgalomba hozataláért felelős
szervezeti egység megjelölését, nevét, címét és jogállását, illetve a tanúsítandó termék(ek)/gyártásellenőrzés(ek)
meghatározását, az alkalmazandó tanúsítási rendszert és azokat a szabványokat, amelyeknek való megfelelőséget/teljesítmény állandóságot az egyes termékekre nézve tanúsítani kell.
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TT5501 Tájékoztató az értékelési eljárásokról és a tanúsítási f olyamatokról
Ha a kérelem kitöltésével kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, a válaszadásra illetékes Tanúsítási Iroda vezető (lásd Elérhetőségeink) azokat megválaszolja.
Amennyiben a megfelelőség igazoláshoz a kérelmező részéről dokumentáció benyújtására van szükség, azt
a kérelmező által kitöltött TÜ7206 Dokumentumjegyzék űrlappal kell ellátni.
Összefoglalva a tanúsítási tevékenység lefolytatásához az alábbi, a kérelmező által benyújtott kellékek szükségesek:
•
•
•
•

Tanúsítvány kérelmező lap (TÜ7207-TÜ7215),
Műszaki dokumentáció, és a kérelmező és/vagy gyár és/vagy gyártóüzem minőségirányítási rendszerének dokumentumai,
egyéb műszaki dokumentáció (a szerződéssel egyidejűleg benyújtva),
kezelési útmutató (ahol értelmezhető).

A benyújtott kérelem és csatlakozó dokumentumai alapján – azok teljeskörűsége esetén – a Cemkut
Kft. ügyvezetője elkészíti a megfelelőség igazolási/teljesítmény-állandóság igazolási eljárásra vonatkozó
szerződést és egyezteti a kérelmezővel.
A szerződés elfogadását követően a megfelelőség igazolási/teljesítmény-állandóság igazolási eljárást a szerződéshez kapcsolt – a kérelmezővel a szerződéskötéskor egyeztetett – TÜ7102 Munkaterv szerint hajtjuk végre.
A sikeres tanúsítási eljárások eredményeként a kérelmező részére az adott termék/gyártásellenőrzés tanúsított státuszának igazolása:
(1) és (1+) megfelelőség-igazolási módozat esetén EK-TELJESÍTMÉNYÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY,
vagy – nem harmonizált termékspecifikáció estében – TELJESÍTMÉNYÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY kiadásával valósul meg.
(2+) megfelelőség-igazolási módozat esetén EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY, vagy – nem harmonizált termékspecifikáció estében – ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY kiadásával valósul meg.
A kiadott tanúsítványok adatait a CEMKUT Kft. Tanúsítási Iroda honlapján (www.cemkut.hu) tesszük
közzé.

Kelt: Budapest, 2014. február 3.
p.h.

…………………………………..
Urbán Ferenc
ügyvezető

Y:\CEMKUT\MIR\1_Tanúsítási IrodaMIV\1melléklet_TT5501_k4_v1_Tájékoztató_az_értékelési_eljárásokról_és_a_tanúsítási_folyamatokról.doc

