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Az építőipari termékek megfelelőségét a 3/20o3 BM-GKMKvVM egyuttes rendelet éftelmében a szállítónak (gyártónak) igazolnia kell. Az öt éve érvényben lévő előírásnak azonban a gyártó és importáló cégek még mindig jelentős hányada nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget.
akran ismert (jól hangzó nevű, de a tények szerint nem

valóban ,,jó nevű'') külföldi

cégek magyarorczági képviselete sem
tartja szükségesnek az előír ásokbetartását. Pedig a termékek megfelelóségigazo\ását az Evrópai Unió valamenynyt tagor szágában egr,séges e1őíLások

szerint kell végezni.

A megfe1elóség-igazo1ás 1énl ege: a
gyártó nyilatkozlk arrÓ1. hogr az á1tala

_\rnelnr'iben a ternlék a harmonizált szabr ánr'ban r.ag'v azETA-ban eIőírt nrinóségi kÓvetelményeknek megfe-

lei, és a műszaki specífikáció egyéb
e1óírásait a gyáttó teljesíti, elhelyezheti a terméken a CE-jelölést, ami szabad
utat ad a terméknek azEIJ-nbelü1i szabad forgalmazásra. Ha a termékfe nem
vonatkozik har monizáIt európai szabvánv vagy ETA. akkor a nemzeti engcdélyben meghatár ozott feltéte1ek alapján lehet az IIIető tagorczágban a termék megfe1elóségét igazolnt'
Sem a CE-jelÖ1és, Sem az ÉME nem

minőségi

1eI' Aztje1zik, hogy a termék
a szabványban Vagy a műszaki engedélyben meghatár ozott kovetelménye_

ket te1iesíti. Ez persze nem lebecstilendó tény, hiszen a műszaki specifikációb an me gfog altnazott követelmények
te1jesítése va1ószínűsíti, hogy a termék
r.árható é1ettartama e1egendóen hoszszit. terr-ezett a]kalnLazási területen
h a_sználhatÓ. nrriszaki el1enrzói ellerlórzÖttek. ament-tr'tben a ternrékre egész-
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gyártó becsületességén múlik. A fogyasztó ilyenkor nem lehet teljesen
nyugodt, hiszen az Ónellenőrzés kü1só kontro1l hiányában - a nagyobb ha-

szon eléréseérdekében - kÓnnyen a

ninóség rontásához vezethet.
'\Iég nagr-obb a gond, ha a gyáttólreh az EL-n kítu1van, ekkor ugyanis
gl-akran előfordul, hogy nem is ismerik
a r'onatkozó e1őírásokat, a megfe1elóség-igazolást formálisan áIlitják ki.

Nemegyszer e1ólordu1, hogy EIJ-n kír'u-

li országban e1őál1ított terméken elhe-

IyezlkaCE-jelÖlést, bár a termékfe nem
Vonatkozik harmonizált szabvány vagy
ETA. (Meg kell jegyezni, hogy az EU

területén kívül gyártott terméken a

Névlegesnél kisebb nyomáson felhasadt csővezeték

elóállított ternrék rnil'tÓsége megfe1el

ségügyi és tíizvéde1mi elóírások vonat-

termékre r'onatkozó n-tiiszaki specifikációban meghatározott kor'ete1nényeknek.

koznak, azoknak az előírt vagy
tó áItaIváIIaIt szinten megfelei.
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. harmonizált er'rrópai szabr-át-lr-.
. Európai Műszaki Engedé1y (ET^\).
. nemzeti mííszakiengedé1y _ Magrar'

országon az Epítőipari Múszaki Enge_

dély (Éun).
Ha nincs szabáIyosan kiá11ított megfelelóség-igazolás, élhetünk a gyanúva1, hogy a gyártó az alapvető előirásokkalsincs tisztában, i11etve nem meri leírni, hogy terméke a vonatkozó elóírásoknak megfelel'
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a gyár-

A termék megfele1óségét minden
a gy

árt(lnak kell garantálnia.

Yisszaéléseka CE-jelöléssel
\ annak oh-3n Ier1Iékek. a1ro1 a szabnregi-eielose get t e1s ó típusr-izsgálat, folral]latos g\ ártáse11enorzés)

'u'ánl-o s

elegendó a gr-ártÓnak igazolnia. azaz
nem kei1 független kü1so ellenórzó

vagy tanúsító szervezetet a minósége1-

lenórzés folyamatábabevonnia. Ekkor
a szabvány előírásainak betartása a

gyártó nem helyezheti el a CE-je1ölést.
A CE-jelolést csak a gyártó álta1megbízott, az EU valamelyIk tagotszágában
é1ó természetes személy vagy valame-

lyik EU-tagállamban bejegyzett és a
gyártó áItaI megbízoÍt szervezeÍ helyezheti el.)

Bizonyos termékcsoportok eseté-

ben (ezek áltaIában azok a termékek'
ame1yek meghibásodása életveszélyt
idézhet eió, arrrelyek tűzveszélyesek lehetnek, l'agv olyan, aZ egéSzséget Ve-

szélr_eztetó anyagokat tar talnazhatnak,

arnelyek az emberi fogyasztásra szánt
ízzel ér intkezhetnek), a megfelelósé g
lgazolás foly amatáb a egy B rüss zeib en

v

bejegyzett tanúsító szervezetet is be
kell vonni. Ezeknél a termékeknél is
elófordulhat azonban, hogy az ún. elsó
Vagyar nstallateur 20081 I 2.
I
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típusvizsgáIatot a gyártó is elvégezheti
_bár gyakoribb előírás,hogy a vizsgálatokat függetien' akkreditált vizsgáIó

laboratóriumoknak

kell elvégezniük.
A tanúsító Szervezetnek azonban
mindkét esetben foiyamatosan ellen_
őriznie keli, hogy:

.

gyártó megfeleló minóségiránr-ítási rendszert műkÓdtet'
a

. a szabványban elóírt vizsgálatokat
.

elvégzi,
az eredményeket dokumentálja.

Új bizonyítvány: az ATB
Nagyon fontos a felhasznáIónak (tervezó, kivitel ező, vásárló) ellenőriznie'
hogy a megfelelőség-igazolást jogszerúen állítonák-e ki,azazvonatkozik_e a termékre pl' harmoniz áIt szabvány, a szabvány ZA mellékietében milyen megfele-

lőség-igazolási módozatot ktak eIő. Ha
tanúsító szefvezetet is be kellvonni az

e1-

ban a gyártónak nem kÖtelessége ki
Íérniaz alkalmazási fe1tételekre. Eze-

lelóség-igazolást kiegés ziÍette egy

ket a feltételeket ió esetben a termékhez mellékeIt hasznáIati útmutató tar-

talmazza. Sok esetben azonban a
használati útmutató hiányz|k vagy a
múszaki tartaima nem megfeleió. A
ma!a\-aroÍSZági alkalmazási feltételek
nleghaiározásr azért is fontos, mert
az EL-n belül nll nleg nen-} egvségesek a túzr'édelnl:es liz egészségügvi
e1óírások. Ennek rllegie'c1óerl rllások
iehetnek a beépítesifeltelele: eg\- IeIméknek a külÖnbozó tagországoxban. AzAlkal mazastec hnikr r Bizonr rvanyt a forgalmazo ceg minden erclek
lódő rendelkezésére bocsátlratj a, ígr- a
tervezők, kivitelezők is egyszerúen e1lenórizhetik, hogy a termék az áItaluk
elképzelt helyre beépíthető-e, illetve
milyen módon hasznáIhat(l fe1. A gyakorlat aztbizonyítja, hogy egyre tÖbb
külfÖldi gyártó, illetve azok magyarországi képviselete tartja szükségesnek az ATB beszerzését, mert ezze\
termékénekfor galmazását Segíti, illetve erősíti a v ásár\ó bizalmát. A megfer
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ként vál1a1t ellenórzéssel.

Független szeryezetek
tanúsító jelei
Aválasztást segítheti, ha a termék mi-

nőségét egy fr'iggetlen szervezet fendSzefesen ellenőrzi,és a termékkel szemben a vonatkozó múszaki specifikáció_
ban elóírtná szigorÍrbb kÓvetelményeket
támaszt' Ilyen megkülÖnbÖztetó nem-

Zeti minóSégi jeleket ismerünk.

P1.:

D\G\\/ - német víz-gáz egyesület minóségi iele. oVG\r - osztÍákviz-gázegy-esúiei ninóségi 1ele, KI\7A - holland víz-9áz eglesü1et nrinóségi jele' ÉMI- ma_
gr ar epítóipari minóség1 jei.
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Papírvékony falú Z-idom

járásba, akkor a megfeielősé g-igazolásban megjeiolt tanúsító valóban Brusszelb en b ejegyzett szervezet-e.

Fontos annakismerete, hogy a megfelelőség-igazolást mindi g az IIIető tagország hivatalos nyelvén/nyelvein kell

kiáIlítanil Idegen nyelven klállított

megfelelősé g-igazolástnem szabad e1_
fogadni!
Mível a külfÓldon r'égzett tanúsítás

jogszerúségéneke11enórzése a tervezők, kivitele zők, felhasznáIók számfua

nem egyszerű el1árás, ezért az ÉMI
Kht' kifejleszteÍt egy olyan, a gyártÓ
vagy a kereskedó cég áItaI Önkéntesen beszere zhető okiratot (AlkalmazástechnIkai Bizonyítványt - ATB)'
amely kiáIlításának feltétele, hogy a
terméken elvégezték a míiszaki speci

fikáci ób an

eIő ír t v izs

gáIatokat, a ta-

núsítóel)árást lefo1ytatták. Ezen túl-

menóen

az

ATB-ben meghaÍátozzuk

a

Magyar o r szágo n b etar tandó alkalmazási feltételeket is. Erre azértvanszikség, mert a megfelelóség-igazoló tratMagyar lnstallateur 20081 I 2.
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he]yzetekben talá kozik, egtöbbször anéleszrevenne ]enyÚgÖzó e onyÜket' Világszerte ]5 000 munkatársunk
1 70 kÜ]önbÖZó
sZékhe]yen dolgozik ÍL]ggetlen családi válla|kozásunk Íolyama-
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tos Íejlodéseérdekében' A REHAU KÍl' a német REHAU AG&C0 termékeinek
magyaIországi értékesítésétVégZi 1 994 Óta. A sikeres tevékenységés Íolyamatosan bóVÜlő ÍeIadataink ellátására

ÉpÜLErcÉpÉszÜzlrrxörŐ

munkatársat keresünk'

FEUIDATOK:

.
.

Kapcso|attartás

a partnerekkel, új partneÍek fe|kutatása.

mÚszaki tanácsadás'
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Épü|elgépész-mérnöki Végzettség,
Íelhasználój szjntÚszámitÓgépes ismeretek,
kategóriás jogosÍtvány.
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Fényképes önéletrajzát a köVetkező

e|érhetóségek Valamelyikére VárjUk:

Bienge Esaer, REHAU KÍt.,2051 Biatorbágy' PÍ.160'
(Biatorbágy' Rozália park 9.) . WWW.REHAU.hu
Te|eÍax'

06-23-530_763

.

TeleÍon : 06 -23 -530 -7

E-mail: eszter.bienge@rehau.com
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