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A Min ség
Termék alapú megközelítés: A min ség a meghatározott
tulajdonság jelenlétén, vagy hiányán alapszik. Ha valamely
tulajdonság kívánatos, akkor e definíció szerint az illet tulajdonság
nagyobb mérték jelenléte esetén a termék, vagy szolgáltatás igen jó
min ség .
Termelés alapú megközelítés: Min ség az, amit a gyártó az adott
eszközzel, az adott környezetben el tud állítani, feltéve, ha a termék
megfelel az el re meghatározott kívánalmaknak, vagy
specifikációnak. Ha nem sikerül megfelelni, az a min ség hiányát
jelenti.
Felhasználó alapú megközelítés: A min ség azt jelenti, hogy
képesek vagyunk a vev k igényeit, elvárásait, vagy szükségleteit
kielégíteni.

A Min ség

Érték alapú megközelítés: A min ség azt jelenti, hogy
meghatározott tulajdonságú terméket kínálunk a fogyasztónak
elfogadható költséggel, vagy áron.
Szabvány alapú megközelítés: A min ség a termék azon
tulajdonsága, hogy megfelel-e a vonatkozó szabvány
követelményeinek.
Feigenbaum szerint a min ség a termék, szolgáltatás mindazon
értékesítési, tervezési, gyártási jellemz inek teljes
összetettsége, amely által a termék és szolgáltatás használat
során kielégíti a vev elvárásait.

Szabvány

Hasonlóan fogalmaz a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII.
törvény is:
„ A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott,
közmegegyezéssel elfogadott olyan m szaki (technikai) dokumentum, amely
tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és
ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemz ket tartalmaz,
amelyek alkalmazásával a rendez hatás az adott feltételek között a
legkedvez bb.”

Szabvány
A szabvány általában valamilyen szakmai vagy társadalmi közösség számára készül,
azzal a céllal, hogy
- a kor szakmai és technikai színvonalának megfelel ismereteket és fejlesztési
eredményeket széles körben elterjessze,
- az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és a
biztonságot szolgálja,
- segítse a termékek és szolgáltatások szabad mozgását a közösség érdekei szerint,
- megalapozza a teljesítmény értékelés (megfelel ség igazolás) követelményrendszerét
vagy a termékek teljesítményjellemz inek meghatározását
- segítse a min ségvédelmet.
A szabványok a közösség érdekeit azzal védik, hogy meghatározzák a rendeltetési célra
való alkalmasság, biztonság, a környezetvédelem, a fogyasztói érdekvédelem, a
gazdaságosság és hatékonyság és a csereszabatosság és kompatibilitás
szempontjából teljesítend minimális követelményszintet, alkalmazkodva a kor
általános tudományos színvonalához és m szaki gyakorlatához.

Alapvet követelmények
Az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény
Építménybe építési terméket csak az
építményekre vonatkozó alapvet
követelmények teljesülése mellett szabad
betervezni, illetve beépíteni

Alapvet

275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet
9. építményekre vonatkozó alapvet követelmények:
az országos településrendezési és építési követelményekr l szóló kormányrendeletben >253/1997. (XII. 20.)<
meghatározott alapvet követelmények
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
a t zbiztonság,
a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
a biztonságos használat és akadálymentesség,
a zaj és rezgés elleni védelem,
az energiatakarékosság és h védelem,
az élet- és vagyonvédelem, valamint
a természeti er források fenntartható használata

•
•
•
•

Az igényes anyaggyártónak érdeke a
min ség
Az igényes anyaggyártónak érdeke a
szigorúság
Az igényes anyaggyártónak érdeke a bóvli
kizárása
Az igényes anyaggyártónak szüksége van
arra, hogy meg tudja különböztetni magát a
piacon

CPR
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
helyezésér l
Cél: az áruk szabad mozgásának el mozdítása,
illetve annak fokozása, valamint a mikrovállalkozások,
illetve a kis- és középvállalkozások anyagi terheinek
könnyítése

CPR
Az Európai Parlament és a Tanács
305/2011/EU rendelete (2011. március 9.)
2013. július 1-t l teljes egészében alkalmazni kell az építési
termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket
megállapító, 2011. március 9-én kiadott 305/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletet (CPR).
minden EU-s tagállamban, így Magyarországon is
közvetlenül hatályos EU-s jogszabály, nem kell külön
bevezetni
ezzel egyid ben visszavonták a 3/2003 (I.25.) BM-GKMKvVM együttes rendelet, amely az építési termékek m szaki
követelményeinek, megfelel ség igazolásának, valamint
forgalomba hozatalának és felhasználásának részleteit
szabályozta

CPR
Az Európai Parlament és a Tanács
305/2011/EU rendelete (2011. március 9.)
amennyiben a termékre vonatkozik egy harmonizált európai
szabvány, akkor a gyártó köteles a rendelet szerinti
teljesítménynyilatkozatot adni a 2013. július 1. után
forgalomba hozott termékeihez
többi termék esetén a gyártó európai m szak értékelést
(ETA) készíttethet (nem kötelez ) valamely m szak értékel
szervezettel (TAB), viszont ha elkészült az európai m szaki
értékelés, a teljesítménynyilatkozat kiállítása kötelez
a CE jelölést az olyan építési termékeken helyezik el,
amelyek tekintetében a gyártó teljesítménynyilatkozatot
állított ki.
ha a gyártó nem állított ki teljesítménynyilatkozatot, a termék
nem kaphat CE jelölést

CPR
Az Európai Parlament és a Tanács
305/2011/EU rendelete (2011. március 9.)
a CE jelölés elhelyezésével vagy
elhelyeztetésével a gyártók az arra
vonatkozóan vállalt felel sségüket
jelzik, hogy az építési termék megfelel
a nyilatkozatban szerepl teljesítménynek, valamint az uniós
harmonizációs jogszabályokban megállapított valamennyi
alkalmazandó követelménynek
a tagállamok nem vezetnek be és/vagy visszavonják az
egyéb jelölésekre való hivatkozásokat illetve nem tiltják és
nem akadályozzák a CE jelöléssel ellátott termékek
forgalmazását vagy felhasználását
a tagállamok a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozatot
pontosnak és megbízhatónak tekintik, mindaddig, amíg fel
nem merül ennek ellenkez je

CPR
A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Rendelete
az építési termékek építménybe történ
betervezésének és beépítésének, ennek során
a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
Cél: az építés jogszabályi környezetének rendezése,
a feladatok és felel sségek pontos meghatározása

CPR
A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Rendelete
a kormányrendelet nem a 305/2011/EU rendelet hazai
bevezetése, hanem annak kiegészítése
forgalmazási kérdésekkel közvetlenül nem foglalkozik
minden építési termék esetén, a rendeletben foglalt
kivételekt l eltekintve, a beépítés feltételeként a
teljesítménynyilatkozat megléte kötelez
a teljesítménynyilatkozat alapja lehet harmonizált európai
szabvány, európai m szaki engedély (ETA, annak
lejáratáig), európai m szaki értékelés („új” ETA), épít ipari
m szaki engedély (ÉME, annak lejáratáig), nemzeti m szaki
értékelés (NMÉ), megfelel tartalmú szabvány

CPR
Hammurapi
(ur: Kr.e. 1792 - 1750)
Hammurapi törvényoszlopa
Amennyiben az épít mester házat épít
valakinek, és bár az még el sem készült,
de falai máris megroggyannak, az
épít mester köteles azt a saját költségén
megszilárdítani.

CPR

CPR
275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet
3. 㼲 (1) a) a tervez az építési-m szaki dokumentációban a 4.
㼲 (1) bekezdésében felsoroltak szerint állapítja meg a
beépítend építési termékek alapvet jellemz i tekintetében azok
elvárt teljesítményét
(3) Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt
állapít meg, ott az építési termék beépíthet ségének feltétele,
hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek
való megfelelést igazoló termékjellemz t.

CPR
275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet
(4) Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg
követelményt, amely önmagában nem egy építési termék vagy
nem egy készlet elemeinek összeszerelésével jön létre, hanem
több építési termékb l, az építési helyszínen, az építési
tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a
tervez az építészeti-m szaki dokumentációban az adott
szakterület m szaki el írásai szerint igazolja.

CPR
275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet
4. 㼲 (1) A tervez az építménybe betervezett
építési termék elvárt m szaki teljesítményét
a) az építési termék építményben való felhasználásának módja,
b) az építési termék várható élettartama alatt az építésb l, az
építmény használatából és
az üzemeltetéséb l származó hatások,
c) az építményt ér várható hatások, és
d) a jogszabályokban az építési termékre,
valamint a tervezett épületszerkezetre
vonatkozóan meghatározott követelmények
és szakmai szabályok figyelembevételével határozza meg.

CPR
275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet
(3) Ha a tervez egy bizonyos,
egyértelm en beazonosítható
építési terméket jelöl meg, az
egyben az elvárt m szaki teljesítmény meghatározását is jelenti,
azzal, hogy ilyen esetben a termék m szaki el írásában foglalt
összes teljesítménykategória lényegesnek tekintend és az elvárt
m szaki teljesítmény ezek szintje,
osztálya vagy leírása.

CPR
275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet
4. 㼲 (5) A tervez a kivitelezés megkezdéséhez szükséges
kivitelezési dokumentáció elkészítése során az elvárt m szaki
teljesítmények alapján meghatározza a beépítésre kerül építési
termékeket. A meghatározásnak a termék kereskedelmi
forgalomból való beszerzéséhez elegend információt kell
tartalmaznia.

CE jelölés
A CPR szerint:
„A CE jelölés az egyetlen olyan jelölés, amely tanúsítja, hogy az építési termék
megfelel a teljesítménynyilatkozatnak és az uniós harmonizációs jogszabályok
értelmében alkalmazandó követelményeknek. Mindazonáltal más jelölések is
alkalmazhatóak, amennyiben el segítik az építési termékek felhasználóinak
jobb védelmét, és a meglév uniós harmonizációs jogszabályok nem
rendelkeznek róluk.”
A CE jel:
• nem egy független fél jele, igazolása vagy engedélye
• nem az eredet jelölése
• nem egyszer en egy marketing vagy promóciós eszköz
• nem tanúsított min ség jel

CE jelölés
•

•

•

•

•

A CE jelölés a CPR szerint nem azt jelenti, hogy egy adott termék megfelel egy
szabvány követelményeinek, hanem hogy a termék meghatározott teljesítménye
állandó
A teljesítmény értékére a szabványokban nem lesznek követelmények, a szabvány
csak meghatározza a teljesítmény érték meghatározásának a módját (vizsgálati,
értékelési módszer, stb.)
A CPR szerint elegend , ha a gyártó csak egy alapvet termékjellemz re ad meg
teljesítmény értéket, ezzel a gyártó elhelyezheti a CE jelölést és forgalmazhatja
termékét az EU piacán
Az egyes építési termékek alapvet i jellemz inek értéke közvetlenül vagy közvetett
módon befolyásolja a bel lük összeállított építmények teljesítményét (pl. egy
h vezetési tényez érték befolyásolja a teljes fal h átbocsátási tényez jét).
Az építményekre vonatkozó alapvet követelmény értékek tekintetében az EU-n belül
nincs harmonizációs törekvés, azok meghatározása minden tagország saját feladata.

A gyártó feladatai
A GYÁRTÓ szerepe a CE jelölési folyamatban avagy a
CE jelölés megszerzését készítse el a következ
lépésekkel:
– Határozza meg a termékcsaládot és határozza meg, hogy
mely vonatkozó harmonzált m szaki el írás (hEN) kell
alkalmazni az adott termékre.
– Azonosítsa be az Els Típusvizsgálat követelményeit és
végezze/végeztesse el a vizsgálatokat.
– Határozza meg a teljesítmény állandóságának
értékelésére és ellen rzésére szolgáló rendszert, amely a
termékére alkalmazható.
– Készítse el , majd vezesse be az ÜGyE-t.
– Ha az adott Eljárás megköveteli, válasszon egy Tanúsító
Szervezetet (Notified Body) és végeztesse el az Els
Típusvizsgálatot.

Ki és mi védi meg a vásárlót, építtet t?

ÉMI MIN SÉGJEL - ÉMJ
Az ÉMI MIN SÉGJEL (ÉMJ) egy független
szervezet által kiadott bizalomer sít eszköz,
amely a felhasználók számára segítséget nyújt
a forgalmazott építési célú termékek
kiválasztásában, valamint a gyártó részére
piaci el nyt biztosít.
Az ÉMI MIN SÉGJEL egy megkülönböztet
jelzés, amely a jelet visel termék:
- tartósan jó min ségét,
- megbízhatóságát,
- a vonatkozó m szaki el írás
követelményeinek való megfelelést és
- az ÉMI Nonprofit Kft. rendszeres ellen rzését

ÉMI MIN SÉGJEL - ÉMJ
A jel használata a megfelel és
egyenletesen jó min ség termékek
gyártóinak
és
forgalmazóinak
érdekeit azzal szolgálja, hogy növeli
a termék iránti bizalmat, mintegy
referenciát biztosít, ugyanakkor a
fogyasztók és felhasználók érdekeit
is védi.
A ÉMI MIN SÉGJEL a bizalom
jeleként többletgarancia és lehet ség
egy
termék
magas
szint
min ségének dokumentálására, piaci
megjelenítésére.

ÉMI MIN SÉGJEL - ÉMJ
Az ÉMI MIN SÉGJEL használatát kérelmezni kell. A kérelmezés
és a jel használata önkéntes.
A kérelem benyújtásának és a jelhasználat kiadásának
alapfeltételei az alábbiak:
- A termék teljes kör en feleljen meg a vonatkozó szabályozások,
m szaki el írások (harmonizált európai szabvány, európai m szaki
értékelés, nemzeti m szaki értékelés, hatályos épít ipari m szaki
engedély) valamennyi követelményének.
- A gyártó vagy forgalmazó rendelkezzen a tervezésre, tárolásra,
szállításra és beépítésre vonatkozó magyar nyelv alkalmazási
el írással. Az ÉMI Nonprofit Kft. ezen el írásnak csak meglétét
ellen rzi, tartalmát nem.
Az ÉMI Nonprofit Kft. ellen rzi a termékismertet kben és az interneten megtalálható
termékleírásokban szerepl m szaki adatok helyességét.
- A gyártó m ködtessen szükség szerint tanúsított vagy önkéntes min ségirányítási rendszert, amelyet
az ÉMI Nonprofit Kft. ellen riz.
- Kérelmez nyilatkozatban dokumentálja, hogy a termékre vonatkozóan 1 éven belül nem volt olyan
megalapozott min ségi reklamációja, amelyet ne orvosolt volna.

ÉMI MIN SÉGJEL - ÉMJ
A jel elnyerésér l és használatáról az ÉMI Nonprofit
Kft. értesíti a Kérelmez t, továbbá a jelhasználat
engedélyezését tartalmazó jelhasználati igazolást
számára megküldi.
A jelhasználati igazolással egyidej leg az ÉMI
Nonprofit Kft. elkészíti és átadja a jelhasználónak az
adott termékre vonatkozó QR kóddal ellátott ÉMI
MIN SÉGJEL címkét.
A QR kód az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján a termék
min ségjelére mutat. Az ÉMI Nonprofit Kft. vállalja,
hogy a jelhasználó igényeihez igazodva külön
díjazás ellenében a kért mennyiségben kinyomtatja
a címkéket.

ÉMI MIN SÉGJEL - ÉMJ
Az ÉMI MIN SÉGJEL használatára
feljogosított gyártó vagy forgalmazó jogosult
a min ségjelet az ÉMI Nonprofit Kft.-vel egy
megállapodásban egyeztetett módon a
terméken, annak egyedein vagy a termék
csomagolásán, továbbá a termék
betervezésére, tárolására, szállítására és
beépítésére vonatkozó alkalmazási
el íráson, termékismertet n, a tájékoztató
anyagokon és reklámtevékenységében
használni vagy arra hivatkozni, azt
szerepeltetni.

ÉMI MIN SÉGJEL - ÉMJ
Az ÉMI MIN SÉGJEL használatának id beli hatálya
A jelhasználat id tartama legfeljebb 3 év.
Ez id alatt az ÉMI Nonprofit Kft. szükség szerint, de legalább évente 1
alkalommal ellen rzi, hogy fennállnak-e az ÉMI MIN SÉGJEL elnyerésének
alapfeltételei. Az ellen rzések tartalmi körét, részleteit és ütemezését az ÉMI
Nonprofit Kft. a jelhasználóval közösen állapítja meg, az alábbiak szerint:
- szúrópróbaszer termékellen rzés,
- szúrópróbaszer gyártóhely ellen rzés,
- laboratóriumi vizsgálat,
- termékismertet k vizsgálata,
- honlap ellen rzése.
Az ÉMI MIN SÉGJEL használat hatályának lejárta el tt legalább 1 hónappal a
jogosult kezdeményezheti a jelhasználat meghosszabbítását.

ÉMI MIN SÉGJEL - ÉMJ

ÉMI MIN SÉGJEL - ÉMJ

ÉMI Min ségjel – ÉMJ

ÉMI Min ségjel – ÉMJ

