Fókuszban

Megfelelõség-igazolás,
minõségi jellemzõk alakulása napjainkban
Az építõipari termékek megfelelõségét a 3/2003 BM-GKMKvVM együttes rendelet értelmében a szállítónak (gyártónak) igazolnia kell. Az öt éve
érvényben lévõ elõírásnak
azonban a gyártó és importáló
cégek még mindig jelentõs hányada nem, vagy nem megfelelõ módon tesz eleget.
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akran ismert (jól hangzó nevű, de a tények szerint nem
valóban „jó nevű”) külföldi
cégek magyarországi képviselete sem
tartja szükségesnek az előírások betartását. Pedig a termékek megfelelőségigazolását az Európai Unió valamenynyi tagországában egységes előírások
szerint kell végezni.
A megfelelőség-igazolás lényege: a
gyártó nyilatkozik arról, hogy az általa

Amennyiben a termék a harmonizált szabványban vagy az ETA-ban előírt minőségi követelményeknek megfelel, és a műszaki specifikáció egyéb
előírásait a gyártó teljesíti, elhelyezheti a terméken a CE-jelölést, ami szabad
utat ad a terméknek az EU-n belüli szabad forgalmazásra. Ha a termékre nem
vonatkozik harmonizált európai szabvány vagy ETA, akkor a nemzeti engedélyben meghatározott feltételek alapján lehet az illető tagországban a termék megfelelőségét igazolni.
Sem a CE-jelölés, sem az ÉME nem
minőségi jel. Azt jelzik, hogy a termék
a szabványban vagy a műszaki engedélyben meghatározott követelményeket teljesíti. Ez persze nem lebecsülendő tény, hiszen a műszaki specifikációban megfogalmazott követelmények
teljesítése valószínűsíti, hogy a termék
várható élettartama elegendően hoszszú, a tervezett alkalmazási területen
használható, műszaki jellemzői ellenőrzöttek, amennyiben a termékre egész-

Névlegesnél kisebb nyomáson felhasadt csõvezeték

előállított termék minősége megfelel
a termékre vonatkozó műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek.
Műszaki specifikáció lehet:
• harmonizált európai szabvány,
• Európai Műszaki Engedély (ETA),
• nemzeti műszaki engedély – Magyarországon az Építőipari Műszaki Engedély (ÉME).
Ha nincs szabályosan kiállított megfelelőség-igazolás, élhetünk a gyanúval, hogy a gyártó az alapvető előírásokkal sincs tisztában, illetve nem meri leírni, hogy terméke a vonatkozó előírásoknak megfelel.
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ségügyi és tűzvédelmi előírások vonatkoznak, azoknak az előírt vagy a gyártó által vállalt szinten megfelel.
A termék megfelelőségét minden
esetben a gyártónak kell garantálnia.

Visszaélések a CE-jelöléssel
Vannak olyan termékek, ahol a szabványos megfelelőséget (első típusvizsgálat, folyamatos gyártásellenőrzés)
elegendő a gyártónak igazolnia, azaz
nem kell független külső ellenőrző
vagy tanúsító szervezetet a minőségellenőrzés folyamatába bevonnia. Ekkor
a szabvány előírásainak betartása a
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gyártó becsületességén múlik. A fogyasztó ilyenkor nem lehet teljesen
nyugodt, hiszen az önellenőrzés külső kontroll hiányában – a nagyobb haszon elérése érdekében – könnyen a
minőség rontásához vezethet.
Még nagyobb a gond, ha a gyártóhely az EU-n kívül van, ekkor ugyanis
gyakran előfordul, hogy nem is ismerik
a vonatkozó előírásokat, a megfelelőség-igazolást formálisan állítják ki.
Nemegyszer előfordul, hogy EU-n kívüli országban előállított terméken elhelyezik a CE-jelölést, bár a termékre nem
vonatkozik harmonizált szabvány vagy
ETA. (Meg kell jegyezni, hogy az EU
területén kívül gyártott terméken a
gyártó nem helyezheti el a CE-jelölést.
A CE-jelölést csak a gyártó által megbízott, az EU valamelyik tagországában
élő természetes személy vagy valamelyik EU-tagállamban bejegyzett és a
gyártó által megbízott szervezet helyezheti el.)
Bizonyos termékcsoportok esetében (ezek általában azok a termékek,
amelyek meghibásodása életveszélyt
idézhet elő, amelyek tűzveszélyesek lehetnek, vagy olyan, az egészséget veszélyeztető anyagokat tartalmazhatnak,
amelyek az emberi fogyasztásra szánt
vízzel érintkezhetnek), a megfelelőség
igazolás folyamatába egy Brüsszelben
bejegyzett tanúsító szervezetet is be
kell vonni. Ezeknél a termékeknél is
előfordulhat azonban, hogy az ún. első
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típusvizsgálatot a gyártó is elvégezheti
– bár gyakoribb előírás, hogy a vizsgálatokat független, akkreditált vizsgáló
laboratóriumoknak kell elvégeznie. A
tanúsító szervezetnek azonban mindkét esetben folyamatosan ellenőriznie
kell, hogy:
• a gyártó megfelelő minőségirányítási rendszert működtet,
• a szabványban előírt vizsgálatokat
elvégzi,
• az eredményeket dokumentálja.

Új bizonyítvány: az ATB
Nagyon fontos a felhasználónak (tervező, kivitelező, vásárló) ellenőriznie,
hogy a megfelelőség-igazolást jogszerűen állították-e ki, azaz vonatkozik-e a termékre pl. harmonizált szabvány, a szabvány ZA mellékletében milyen megfelelőség-igazolási módozatot írtak elő. Ha
tanúsító szervezetet is be kell vonni az el-

ban a gyártónak nem kötelessége kitérni az alkalmazási feltételekre. Ezeket a feltételeket jó esetben a termékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza. Sok esetben azonban a
használati útmutató hiányzik vagy a
műszaki tartalma nem megfelelő. A
magyarországi alkalmazási feltételek
meghatározása azért is fontos, mert
az EU-n belül ma még nem egységesek a tűzvédelmi és az egészségügyi
előírások. Ennek megfelelően mások
lehetnek a beépítési feltételei egy terméknek a különböző tagországokban. Az Alkalmazástechnikai Bizonyítványt a forgalmazó cég minden érdeklődő rendelkezésére bocsáthatja, így a
tervezők, kivitelezők is egyszerűen ellenőrizhetik, hogy a termék az általuk
elképzelt helyre beépíthető-e, illetve
milyen módon használható fel. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy egyre több
külföldi gyártó, illetve azok magyarországi képviselete tartja szükségesnek az ATB beszerzését, mert ezzel
termékének forgalmazását segíti, illetve erősíti a vásárló bizalmát. A megfe-

lelőség-igazolást kiegészítette egy önként vállalt ellenőrzéssel.

Független szervezetek
tanúsító jelei
A választást segítheti, ha a termék minőségét egy független szervezet rendszeresen ellenőrzi, és a termékkel szemben a vonatkozó műszaki specifikációban előírtnál szigorúbb követelményeket
támaszt. Ilyen megkülönböztető nemzeti minőségi jeleket ismerünk. Pl.:
DVGW – német víz-gáz egyesület minőségi jele, ÖVGW – osztrák víz-gáz egyesület minőségi jele, KIWA – holland vízgáz egyesület minőségi jele, ÉMI – magyar építőipari minőségi jel.
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járásba, akkor a megfelelőség-igazolásban megjelölt tanúsító valóban Brüsszelben bejegyzett szervezet-e.
Fontos annak ismerete, hogy a megfelelőség-igazolást mindig az illető tagország hivatalos nyelvén/nyelvein kell
kiállítani! Idegen nyelven kiállított
megfelelőség-igazolást nem szabad elfogadni!
Mivel a külföldön végzett tanúsítás
jogszerűségének ellenőrzése a tervezők, kivitelezők, felhasználók számára
nem egyszerű eljárás, ezért az ÉMI
Kht. kifejlesztett egy olyan, a gyártó
vagy a kereskedő cég által önkéntesen beszerezhető okiratot (Alkalmazástechnikai Bizonyítványt – ATB),
amely kiállításának feltétele, hogy a
terméken elvégezték a műszaki specifikációban előírt vizsgálatokat, a tanúsító eljárást lefolytatták. Ezen túlmenően az ATB-ben meghatározzuk a
Magyarországon betartandó alkalmazási feltételeket is. Erre azért van szükség, mert a megfelelőség-igazoló iratMagyar Installateur 2008/12.

A polimer alapú megoldások prémiummárkájaként a REHAU piacvezetõ szerepet tölt be az építõipar, az autóipar és az általános ipar területén. Rendszereinkkel nap mint nap a legeltérõbb helyzetekben találkozik, legtöbbször anélkül hogy észrevenné lenyûgözõ elõnyüket. Világszerte 15 000 munkatársunk
170 különbözõ székhelyen dolgozik független családi vállalkozásunk folyamatos fejlõdése érdekében. A REHAU Kft. a német REHAU AG&CO termékeinek
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ÉPÜLETGÉPÉSZ ÜZLETKÖTÕ munkatársat keresünk.
FELADATOK:
• Kapcsolattartás a partnerekkel, új partnerek felkutatása,
• mûszaki tanácsadás.
FELTÉTELEK:
• Épületgépész-mérnöki végzettség,
• német nyelvtudás,
• felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
• „B” kategóriás jogosítvány.
Fényképes önéletrajzát a következõ elérhetõségek valamelyikére várjuk:
Bienge Eszter, REHAU Kft., 2051 Biatorbágy, Pf. 160.
(Biatorbágy, Rozália park 9.) • www.REHAU.hu
Telefax: 06-23-530-763 • Telefon: 06-23-530-727
E-mail: eszter.bienge@rehau.com
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