
CE JELÖLÉSEK  
AZ ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEKRŐL SZÓLÓ  

89/106/EC EURÓPAI TANÁCS (CPD)  
IRÁNYELVE SZERINT 

 
1. A CE-jelölések általános alapelvei 
 

1. MIT SZIMBOLIZÁL A CE JELÖLÉS?  
 

- az adott termék megfelel a CE-jelölések használatával kapcsolatban 
alkalmazható irányelv(ek) összes vonatkozó előírásának és 
követelményének,  

- a terméket alávetették az irányelv(ek)ben megfogalmazott alkalmassági 
vizsgálat(ok)nak, 

- a termékre vonatkozó, Bizottsági Határozatban rögzített megfelelőség-
tanúsító rendszert szakszerűen alkalmazzák. 

- A CE-jelölések sem a termék származási helyére, sem minőségére nem 
utalnak. 

 
2. KI VÁLLALHAT FELELŐSSÉGET A CE-JELÖLÉSEK 

HASZNÁLATÁÉRT? 
 

- a gyártó, 
- vagy a gyártónak az Európai Gazdasági Közösség Területén belül 

kijelölt felhatalmazott képviselője. 
 

3. MI A TEENDŐ, HA EGY TERMÉKRE TÖBB DIREKTÍVA IS 
ÉRVÉNYES? 

 
Ha egy termék több szakterületre kidolgozott, de ugyancsak CE-jelölésekről 
szóló irányelvek hatálya alá tartozik, a CE-jelölésnek azt kell jelképeznie, hogy 
a termék megfelel az ezekben az irányelvekben megfogalmazott valamennyi 
előírásnak. 
Ha az irányelvek közül egy vagy több lehetővé teszi a gyártó számára, hogy 
átmenetileg többféle rendelkezés közül választhasson, a CE-jelölések kísérő 
információiban egyértelműen utalni kell az alkalmazott irányelvekre. 
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4. A CE JEL MELLETT ALKALMAZHATÓK E MÁS LELÖLÉSEK IS? 
 

A termék a CE jel mellett más rendszerek különféle jelöléseit is viselheti, (mint 
például fakultatív minőségi jelöléseket vagy nem harmonizált szempontok 
szerinti szabványosítási jelet), de ezek a CE jelölések láthatóságát és 
olvashatóságát nem zavarhatják és nem lehetnek összetéveszthetők a CE 
jelölésekkel.  

 
5. HOGYAN KELL ELHELYEZNI A CE JEL MELLETT 

ALKALMAZOTT – NEM HARMONIZÁLT – INFORMÁCIÓKAT? 
 

A terméket kísérő, nem harmonizált szempontokat érintő nyilatkozatok 
legyenek határozottan elkülönítve a CE jelölések kísérő információjától. 
A nem harmonizált szempontok semmilyen körülmények között nem 
kerülhetnek olyan módon feltüntetésre, hogy össze lehessen téveszteni őket 
valamely harmonizált követelménnyel, vagy hogy - akár szándékosan, akár 
tévedésből - úgy tűnjön, mintha a CE-jelölések vonatkoznának rájuk. 

 
6. HOGYAN KELL ELHELYEZNI A CE JELÖLÉSEKET? 
 

Formáját a 93/68/EC Európa Tanácsi Irányelv és a 93/465/EC Európa Tanácsi 
Irányelv határozza meg.  
A CE-jelöléseket jól látható,  
 olvasható,  

a piac-felügyeleti szervek számára könnyen hozzáférhető és 
kitörölhetetlen módon kell rögzíteni. 

 
7. MIKOR KELL ELLÁTNI A TERMÉKET A CE JELÖLÉSSEL? 

 
A termékeket a forgalomba hozatal előtt kell ellátni a CE-jelölésekkel. Az 
adott termék gyártási körülményeitől függően a gyártó vagy annak az Európai 
Gazdasági Közösség területén belül működő felhatalmazott képviselője dönthet 
arról, hogy mikor látják el a termékeket a CE-jelölésekkel. Ha a termékeket 
valamikor a gyártás után, például a raktárban való elhelyezés előtt látják el a 
CE-jelölésekkel, akkor a gyártásközi vizsgálatok érvényességét külön igazolni 
kell. 

 
8. MIT KELL TARTALMAZNIA A CE JELÖLÉSNEK? 
 

 - A bejelentett szerv azonosító számát (ha ez a szerv bekapcsolódott a 
gyártásközi ellenőrzésbE). A CPD esetében ez a követelmény a 
Bizottsági Határozatokban "1+, 1 és 2+" elnevezésű megfelelőségi 
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rendszerek tanúsítására vonatkozik Minden esetben a tanúsító szervet 
egyértelműen meg kell nevezni.  

 
- Ha egyes termékek esetében használatot érintő információkat is 
közölni kell, a CE-jelöléseket piktogram vagy más hasonló, például a 
használati kategóriára utaló jelzés kísérheti. 

 
9. KI FELEL A TERMÉK MEGFELELŐSÉGÉÉRT? 
 

Az Európai Gazdasági Közösség területén forgalomba hozott termék 
megfelelőségéért a gyártó felel. Nem felel azonban annak biztosításáért, hogy a 
terméket kísérő információk az ellátási láncban való áthaladás során 
megmaradjanak. 

 
 
2. A CE-jelölések kísérő információi 

 
1. A CE megfelelőségi jelölés kizárólag az előírt formájú "CE" betűkből áll, majd 

- ha van ilyen - a bejelentett szerv azonosító száma következik. A CPD előírja, 
hogy a CE-jelölések után az alábbi információkat kell még feltüntetni: 

 
- a gyártó neve vagy azonosító márkajele, 
- annak az évnek az utolsó két számjegye, amikor a jelet rögzítették,  
- ahol szükséges, az EK megfelelőségi tanúsítvány száma, 
- ahol szükséges, a termékjellemzők megnevezése a műszaki specifikáció 
alapján. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A CE-jelöléseket és a kísérő információkat 

- magán a terméken,  
- a hozzácsatolt címkén,  
- a csomagoláson, 

CE 
 Példa olyan CE-jelölésekre, amikor minimális a 

kísérő információ. Feltételezzük, hogy a 
rendeltetésszerű használat tekintetében az európai 
szabványra történő hivatkozás a "(II)" jelzés 
formájában tartalmazza az e termékhez szükséges 
információt. 

Főszig. Kft., Pf. 21., B-1050 
 

99 

  

EN 1234 (II) 
(- hőállóság-) 

 A gyártó a "jellemző nincs meghatározva" 
lehetőséget választotta a hőállóság paraméterhez. 
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-  vagy a kísérő dokumentumokban kell elhelyezni.  
Az információk felsorolása mindig tükrözze a fontossági sorrendet. Ahol 
lehet, a CE-jelöléseket és a kísérő információkat magán a terméken helyezzék 
el. Ha ez fizikai, technikai vagy gazdasági okokból nem kivitelezhető, a CE-
jelöléseket és a kísérő információkat a fenti fontossági sorrendben 
rákövetkező helyen kell rögzíteni.  
 

 Némely termék esetében a CE jelölések és a kísérő információk 
elhelyezésének valamilyen kombinációja lehetséges. Például: a minimális 
információ szerepelhet magán a terméken, a teljes információ pedig a kísérő 
dokumentumokban. Ahol az információk ilyen megosztott formában 
szerepelnek, a hierarchiában alsóbb helyen mindig meg kell ismételni azokat 
az információkat, amelyek a hierarchia felsőbb helyén már szerepelnek. 

 A fenti alapelvek alapján a műszaki specifikáció adja meg, hogy az érintett 
termék(ek) esetében hol kell elhelyezni a CE-jelöléseket és a kísérő 
információkat, és ez adott típuson belül minden termékre azonos. 

 
 

CE 
 

0123 

 Példa a hőszigetelő termékek CE-jelölésére. 
E példa céljára feltételeztük, hogy az egyéb 
paramétereket vagy az idevágó európai 
szabványra való hivatkozással megfelelő 
módon meghatároztuk, pl. "általános 
értékek" segítségével, vagy nincs 
jelentőségük a rendeltetésszerű használat 
szempontjából. 

Főszig. Kft., Pf 21., B-1050 
 

99 
 

0123-CPD-001 

 A gyakorlatban ez esetleg másképp is lehet. 
A tartóssági szempontokat itt nem vesszük 
figyelembe, habár a technika állásától 
függően fontosak lehetnek. 

EN 1234 
 
80mm ásványgyapot építőipari 
célra 
 
Tűzzel szembeni viselkedés - 
"B" osztály 
 
Hővezetőképesség - 0.04 W/mK 
 
Hajlító-szakító szilárdság - 
NPD 

  

 
3. A gyártó neve vagy azonosító márkajele: a gyártó neve, nem pedig az 

Európai Gazdasági Közösség Területén belüli felhatalmazott képviselőjének 
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neve! Az ő nevét a CE-jelölések kísérő információi tartalmazzák. (Ezt az 
információt azért kell feltüntetni, hogy azonosítani lehessen a termék 
gyártásáért felelős jogi személyt.)  
Miután a végtermék előállításában - alkatrész beszállítóként - több gyártó is 
részt vehet, a CPD szerint csak az adott építőipari termék előállításáért felelős 
jogi személy tekintendő a gyártónak.  
Ha egy kiskereskedő mások termékeit saját név alatt forgalmazza, vagy ha 
egy "készlet" (kit) forgalmazó mások által gyártott alkatrészekből állítja össze 
termékeit, akkor a felek közötti hivatalos szerződés szerint kell a felelősségi 
köröket megosztani. 
 

 Az itt feltüntetett információnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a 
fentiekben definiált gyártóval közvetlenül érintkezésbe lehessen lépni. Ez azt 
jelenti, hogy a gyártó neve mellett fel kell tüntetni a gyártó bejegyzett 
székhelyét is. 

 
 A CPD nem írja elő, hogy a gyártó csak az Európai Gazdasági Közösség 

Területén belül alapított cég lehet, és az sem követelmény, hogy az Európai 
Gazdasági Közösség Területén kívüli gyártó felhatalmazott képviselővel 
rendelkezzen az Európai Gazdasági Közösség Területén belül.  
A felhatalmazott képviselő a gyártó által kijelölt jogi személy, aki 
jogszerűen járhat el az ő nevében az EGK Területén belül, de nem 
tévesztendő össze az importőrrel. (Érdemes megjegyezni, hogy az importőr, 
vagyis a hivatásszerűen és közvetlenül importáló importőr, kiskereskedő, 
viszonteladó sőt még a végső felhasználó is, anélkül is forgalmazhatja a 
terméket, hogy a gyártó bármilyen módon felhatalmazott jogi képviselője 
lenne).  
Az importőr olyan jogi személy, aki egy harmadik országból importál az EGK 
piacra, így hivatalosan felelős azért, hogy az EGK piacára érkező áru minden 
vonatkozó hatósági követelménynek megfeleljen. Abban az esetben, ha egy 
harmadik országbeli gyártónak nincs felhatalmazott képviselője az EGK 
Területén és a termékkel kapcsolatban probléma adódik, a piac-felügyeleti 
hatóságok - a helyi törvényeknek megfelelően - közvetlenül az importőrhöz 
fordulnak. 
 

5. A termékjellemzők azonosítására való utalás: az információk minimális 
terjedelme azon általános harmonizált szabvány(ok) (pl. EN 1234) vagy 
európai műszaki engedély (pl. ETA 5678) megnevezését jelenti, amelyek 
követelményeit a termék teljesíti.  
 

 Amennyiben a műszaki specifikáció előírja a rendeltetésszerű használatra 
vonatkozó egy vagy több harmonizált teljesítmény-jellemző vagy tartóssági 
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paraméter vizsgálatát és feltüntetését, a CE jelölések kísérő információi között 
fel kell tüntetni az említett jellemzők meghatározott értékeit.  

 A CE jelölésekkel együtt csak azokat az információkat kötelező feltüntetni, 
amelyek a műszaki specifikációra való hivatkozással konkrétan nem adhatók 
meg  

 

4. Az EK megfelelőségi tanúsítvány és nyilatkozat 
 

1. A termék megfelelőségének tanúsításáért a gyártó vagy az EGK Területén 
működő felhatalmazott képviselője felelős.  

2. 2. A CPD III. melléklet 4.2 és 4.3 pontja részletesen megfogalmazza a 
megfelelőségi nyilatkozatra és tanúsítványra vonatkozó követelményeket, 
amelyek az alábbiakban részletezett tételekből tevődnek össze:  

3. A tanúsító szerv neve és címe*: a CPD 18. cikkelye alapján ez a 
Bizottságnál bejelentett szerv. 

4. A gyártó vagy EGK Területén belül működő felhatalmazott képviselője 
neve és címe: A felhatalmazott képviselő székhelyének az EGK Területén kell 
lennie és itt a gyártó helyett kerül ő azonosításra. A nyomon követhetőség 
érdekében a termék gyártási helyét szintén meg kell nevezni, lehetőleg kódolt 
formátumban. 

5. A termék leírása: a termék leírásának tartalmaznia kell a termék típusát és 
minden egyéb olyan információt, amely a termék pontos azonosításához 
szükséges  

6. Előírások, amelyeknek a termék megfelel: utalás a harmonizált 
szabvány(ok)ra vagy európai műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki 
specifikáció(k)ra, amelyeknek a termék megfelel. 

7. A termék használatával kapcsolatos különleges feltételek: A műszaki 
specifikációkban fel kell tüntetni, hogy milyen jellegű információra van 
szükség (ha van ilyen), amelyek lehetnek a termék használatával kapcsolatos 
korlátozások, a termék szakszerű alkalmazásával kapcsolatban a vevőre 
háruló feladatok, vagy a szakszerű beszerelésre vonatkozó információk, ha ez 
befolyásolja a CE-jelöléssel rendelkező termék megfelelőségét (valószínűleg 
különösen érvényes ez a kitek esetében 

8. Jóváhagyott szerv (ahol van) neve és címe: (megjegyzés: csak nyilatkozat) a 
gyártó megbízásából a vonatkozó megfelelőség-tanúsítási rendszerben részt 
vevő bejelentett szerv megnevezése. Elegendő feltüntetni a bejelentett szerv 
azonosító számát, már ha a Bizottság ezt kiadta. 

9. A tanúsítvány száma*: a többi bejelentett szervekkel folytatott egyeztetés 
alapján meghatározott procedúra szerint a bejelentett szerv által kiadott egyedi 
hivatkozási szám. 

10. A tanúsítvány feltételei és érvényességi ideje*: a tanúsítvány mindaddig 
érvényes marad, ameddig a tárgykörhöz tartozó feltételek jelentős változást 
nem mutatnak. Ez vonatkozhat magára a termékre, az azt felépítő anyagokra, a 
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gyártási rendszerre vagy más tényezőkre. Ha a műszaki specifikáció külön 
nem részletezi, a "jelentős változás" kifejezés pontos meghatározását a 
bejelentett szerv adja meg a tanúsítvány kiállításakor, a kérdéses termékkel 
kapcsolatos ismeretek alapján. Ha a feltételek valóban megváltoznának, a 
gyártó köteles tájékoztatni erről a bejelentett szervet, hogy az megtegye a 
szükséges lépéseket a megfelelőség igazolására. Ha a gyártó ezt 
elmulasztja, megtévesztő nyilatkozat esete áll fenn. Annak ellenére, hogy 
nem jár tanúsítvány kiadással, mégis ugyanilyen alapelvek érvényesek az első 
típusvizsgálatra is, függetlenül attól, hogy a gyártó vagy a bejelentett szerv 
végzi azt. 

11. A tanúsítvány vagy nyilatkozat aláírására jogosult személy neve és 
beosztása: a felelős jogi személy által felhatalmazott személy. 

12. Hivatalos nyelv: a megfelelőségi tanúsítványt vagy nyilatkozatot annak a 
Tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell kiállítani, ahol a terméket 
használni kívánják. A fordítás(ok)ért gyártó felelős - ezeket az adott 
országban érvényes, a hivatalos fordításokra vonatkozó előírásoknak 
megfelelően kell elkészíteni. 

 
MELLÉKLET: Példa az EK megfelelőségi tanúsítványra és nyilatkozatra 
 
Ebben a példában az EK megfelelőségi tanúsítványhoz és nyilatkozathoz szükséges 
információkat szemléltetjük. Nem célunk kötelezően előírni az információ 
bemutatásának formáját. Mindegyik dokumentum tartalma lényegében a gyártó és 
bejelentett szerv(ek) közötti felelősség-megosztáson múlik. 
 
A tanúsítványt kiállító szerv neve és címe *: (lásd 5.3 pontban) 
A gyártó vagy EGK Területén belül kijelölt felhatalmazott képviselő 
neve és címe * ###: (lásd 5.4 pontban) 
A termék leírása * ###: (lásd 5.5 pontban) 
Előírások, amelyeknek a termék megfelel * ###: (lásd 5.6 pontban) 
A termék felhasználására vonatkozó speciális feltételek * ###: (lásd 5.7 
pontban) 
A jóváhagyott szerv (ahol van ilyen) neve és címe * ###: (lásd 5.8 
pontban) 
A tanúsítvány száma *: (lásd 5.9 pontban) 
Feltételek és érvényességi idő *: (lásd 5.10 pontban) 
Az aláíró neve és beosztása * ###: (lásd 5.11 pontban) 
 
Aláírás * ###: ............................................................ Dátum * ###: 
............. 
 * - az EK megfelelőségi tanúsítványhoz szükséges 
 ### - az EK megfelelőségi nyilatkozathoz szükséges. 
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5. Útmutató a specifikációk szerzői részére a termékjellemzők 
azonosításával kapcsolatban 
 
1. Ebben a fejezetben azokat az alapelveket ismertetjük, amelyeket a 

specifikációk szerzőinek a harmonizált termékjellemzők megnevezésével 
kapcsolatosan követniük kell. A műszaki specifikációkban pontosan és 
részletesen meg kell adni, hogy a gyártó hogyan alkalmazza a CE-
jelölések használati rendszerét az adott termék esetében. A bejelentett 
szervek képviselőinek bevonása hasznos ismeretek és tapasztalatok forrása 
lehet. 

2. A "kódolt" formák használata: ahol a harmonizált termékjellemzők 
meghatározott értékeivel kapcsolatosan kiegészítő információkat is fel kell 
tüntetni, a specifikációk szerzőinek fel kell kutatniuk a rövidített alakok 
megjelenítési formáinak lehetőségeit. Ide tartozhatnak például egyes 
meghatározott szimbólumok, szabványos jelölések vagy a könnyebb 
kezelhetőség érdekében kialakított osztályok alkalmazása. Ha ez megtörtént, 
fontos, hogy a szerzők biztosítsák az ilyen "kódolt" formák következetes 
használatát az egyes termékcsaládokon belül. 

3. Rendeltetésszerű felhasználás: a műszaki specifikációkban pontosan meg 
kell határozni a termék(ek) lehetséges alkalmazási területeit, és meg kell adni 
a CE jelölések kísérő információi között feltüntetendő szükséges referencia 
kifejezéseket vagy szimbólumokat is. A többféle rendeltetésszerű használatra 
szánt termékek annyi kiegészítő információt kell feltüntetni, amely elegendő az 
összes felhasználási terület lefedésére, a műszaki specifikációban pedig 
szükség szerint megfelelő rugalmasságot kell biztosítani a fenti információk 
feltüntetésének módjával kapcsolatosan. 

 Egyes termékeknél, például a hőszigetelő anyagok esetében, a 
rendeltetésszerű használatot csak általános formában (pl. "építőipari célra") 
lehet közölni. Ez az információ tökéletesen elfogadható, feltéve hogy az 
általános használati kategóriában foglalt összes lehetséges használatra 
vonatkozó összes harmonizált termékjellemzőt lefedtük. 

4. Meghatározott érték: ez rendszerint az adott harmonizált termékjellemzővel 
közvetlenül összefüggő meghatározási módszerrel kapott vizsgálati eredményt 
jelenti, természetesen a megfelelő mértékegységben megadva. Ahol a vizsgálat 
statisztikai jellegű, értéktartományok vagy konfidenciahatárok is használhatók, 
feltéve hogy a specifikáció szerzője ezt megfelelőbbnek tartja. Általában 
elegendő a statisztikai elemzésen alapuló egyedi érték megadása. 

 Ha a Bizottság a CPD hatósági osztályokat alkot, az így meghatározott 
osztályt kell feltüntetni, nem a vizsgálat eredményét. Bizonyos esetekben el 
lehet térni a fenti általános elvektől: 
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 i) A könnyebb kezelhetőség érdekében kialakított osztályok: ha egy európai 
szabvány fakultatív része ilyen osztályokat ad meg akkor ezek az osztályok a 
harmonizált termékjellemzők bármelyikének kifejezésére felhasználhatók, 
feltéve hogy nem a nem harmonizált szabvány más szempontjait nem foglalják 
magukba. A meghatározási módszer eredményét nem szükséges közölni, 
kivéve ha valószínű a félreértés. 

 ii) Többszörös meghatározási módszerek: ha egy műszaki specifikáció 
indokoltan vesz figyelembe egynél több módszert a termékjellemzők 
meghatározására (pl. vizsgálati és számítási módszer, vizsgálat változó 
kísérleti körülmények között), a meghatározott érték mellett a vizsgálati 
módszerre is utalni kell, kivéve ha az eredmény egyértelmű. A módszerre 
lehetőleg valamilyen rövidített vagy tömör formában kell utalni. 

 
 Ha a vizsgálati feltételek befolyásolhatják a termékjellemzőket anélkül, hogy 

ettől másféle rendeltetésszerű felhasználást kellene figyelembe venni, további 
információt kell közölni a szóban forgó jellemzővel (jellemzőkkel) 
kapcsolatban. A tűzzel szembeni viselkedés tekintetében például alkalmazható 
a következő megfogalmazás: "Nem gyúlékony szubsztrát esetében B" 
osztályú, egyébként "C" osztályú". 

 
5. Nem szükséges információk: ha a műszaki specifikációra való utalás 

explicite megadja a kérdéses információt, akkor azt nem kell feltüntetni a CE 
jelöléseket kísérő információk között. Néhány példa: 

 i) Általános értékek: ahol mód van rá, a műszaki specifikációk adjanak 
lehetőséget a gyártónak arra, hogy egyes jellemzőknél általánosan elfogadott 
"általános" vagy "névleges" értéket vehessenek figyelembe, anélkül hogy 
külön vizsgálatra lenne szükség (pl. közismert anyagok hővezetőképessége 
vagy vízgőzáteresztése). Az általános értékeket táblázatos formában kell a 
specifikációban összefoglalni, esetleg a megfelelő szabványra kell hivatkozni. 

 ii) Követelményszintek: amennyiben a Bizottság valamely termékjellemző 
esetében követelményszintet (pl. minimum vagy maximum szint) ír elő, a 
gyártónak ezt be kell tartania. 

 A fenti esetekben a CE-jelölés önmagában az előírt értéknek vagy szintnek 
való megfelelést igazolja. Ha viszont a gyártó valamelyik jellemzőre a 
"jellemző nincs meghatározva" lehetőséget választja, akkor erre is 
egyértelműen utalni kell. 

 Üzleti okok miatt a gyártó természetesen végezhet vagy végeztethet olyan 
vizsgálatokat, amelyekkel igazolni tudja, hogy terméke az előírtnál is jobb 
teljesítménnyel rendelkezik, és ennek feltételeit a műszaki specifikációban kell 
megadni. Az ilyen információkat azonban nem szükséges kísérő 
információként közölni a CE-jelölések mellett. 
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6. Tartóssági szempontok: a műszaki specifikációban meg kell adni, hogy 
hogyan kell egy termék teljesítményének tartóssági szempontjait a CE-
jelölésekéhez csatolt kísérő információk között feltüntetni. A tartósságot 
többféleképpen lehet meghatározni, de a CE-jelölések céljaira általában abból 
a szempontból kell értelmezni, hogy a termékjellemzők teljesítménye a 
releváns igénybevételek hatására hogyan csökken. A tartósság kifejezésének 
szokásos módja a megfelelő módszerekkel elvégzett vizsgálatok 
eredményeinek közlése lehet, habár csak azokat a szempontokat kell 
feltüntetni a CE-jelölések kísérő információi között, amelyek a műszaki 
specifikációnak való megfelelőséggel implicite nem fedhetők le. Annak 
érdekében, hogy a műszaki specifikációk elkészítése ne késlekedjen, az 
előkészítés során a rendelkezésre álló legmodernebb technológiát/módszereket 
kell alkalmazni. 

7. Vizsgálat "vég-felhasználói körülmények" között: a műszaki specifikációk 
szerzőinek meg kell oldaniuk azt a kérdést is, hogy milyen legyen a kísérő 
információk formátuma, ha rendelkezések alapján a terméket nem 
önmagukban, hanem "vég-felhasználói körülmények" között vagy valamilyen 
más termék alkatrészeként kell vizsgálni. A szükséges vizsgálati procedúra 
egyszerűsítésére számos lehetőség kínálkozik. Például a műszaki specifikációk 
is megadhatnak néhány olyan "szabványos" kísérleti rendszert és alkalmazási 
szabályt, amelyekkel utalni lehet arra a tartományra, amelyben a vizsgálati 
eredmények vagy osztályok érvényesek maradnak. Bizonyos esetekben a 
specifikációk szerzői meghatározhatnak egy feltételezett "legrosszabb eseti" 
kísérleti rendszert is, lehetőséget adva a gyártónak arra, amennyiben nem 
kíván feltüntetni jobb teljesítőképességet, egyetlen vizsgálattal eredményhez 
juthasson. 

 Egy másik lehetőség, amit még könnyebb megvalósítani az lenne, ha a 
műszaki specifikációkban definiálni lehetne egy "helyettesítő" termék- vagy 
anyagjellemzőt, amelyeket anélkül lehetne meghatározni, hogy a késztermék 
vizsgálatára szükség volna. Ilyen lehetőség már több rendelkezésben szerepel, 
például a falazatok lég-hangszigetelésénél a sűrűségnek mint helyettesítő 
paraméternek a figyelembe vétele, de máshol is felmerülhet. 

8. Veszélyes anyagok: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos információkat egy 
másik Útmutatóban (CONSTRUCT 97/219 Rev.2) közöljük. 

 
 


