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A KTI Nonprofit Kft . az építési termékek megfelelőség igazolását a vonatkozó jogszabályok alapján, a kap-
csolódó irányadó dokumentumok, termékszabványok és szakmai állásfoglalások figyelembevételével, az Európai 
Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként végzi (NB number: 2071 ). 

Az Építési Termék Rendelet (CPR) fő célkitűzése, hogy építési termék csak akkor kerülhessen forgalomba, 
ha szabályszerű tervezés és kivitelezés mellett eleget tesz a szintén a CPR által megfogalmazott következő alap-
vető követelményeknek: mechanikai szilárdság és állékonyság; tűzbiztonság; higiénia, egészség és környezetvé-
delem; zajvédelem; energiatakarékosság és hővédelem; a természeti erőforrások fenntartható használata. Ezek az 
alapvető követelmények szolgáltak alapul európai szinten az építési termékek harmonizált szabványainak kidolgo-
zásában, azért hogy megvalósuljon az egységes belső piac. Mindebből kiindulva, egy termék akkor tekinthető 
használhatónak, ha megfelel egy harmonizált szabványnak vagy európai műszaki engedélynek (továbbiakban 
műszaki specifikáció).  

A műszaki specifikációnak való megfelelőség igazolása a CE jelzéssel történik.  
 
Magyarországon a fenti előírások alkalmazásáról a többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény  (Építési 

Törvény) is rendelkezik. 
 
A fenti normatíva alapján definiálható megfelel őség igazolási rendszerek  az alábbiak: 
 

Rendszer/Módozat  A gyártó feladata A bejelentett szervezet feladata A CE-jelölés alapja 

1 
- üzemi gyártásellenőrzés 
- minták vizsgálata az előírt vizs-
gálati tervnek megfelelően 

- a terméktípus meghatározása típusvizsgá-
lat alapján 
- a gyár és az üzemi gyártásellenőrzés 
alapvizsgálata 
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos 
felügyelete, vizsgálata és értékelése A gyártó teljesítmény-

nyilatkozata és a ter-
mék teljesítmény 

állandóságának tanú-
sítványa   

1+ 
- üzemi gyártásellenőrzés 
- minták vizsgálata az előírt vizs-
gálati tervnek megfelelően 

- a terméktípus meghatározása típusvizsgá-
lat alapján 
- a gyár és az üzemi gyártásellenőrzés 
alapvizsgálata 
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos 
felügyelete, vizsgálata és értékelése; 
- az üzemben, a piacon vagy a felhasználás 
helyszínén vett minták szúrópróbaszerű 
vizsgálata 

2+ 

- a termék típusvizsgálata 
- üzemi gyártásellenőrzés 
- minták vizsgálata az előírt vizs-
gálati tervnek megfelelően 

- a gyártásellenőrzés alapvizsgálata 
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos 
felügyelete, vizsgálata és értékelése; 

A gyártó teljesítmény-
nyilatkozata és az 

üzemi gyártásellen őr-
zés megfelel őségi 

tanúsítványa   

3 - üzemi gyártásellenőrzés - a termék  típusvizsgálata 
A gyártó teljesítmény-

nyilatkozata 4 - a termék típusvizsgálata 
- üzemi gyártásellenőrzés A bejelentett szervezetnek nincs feladata. 

 
A tanúsítási szolgáltatásaink műszaki érvényességi területét – az igénybe vehető szolgáltatásainkat - a 

TT2006 A tanúsítható termékek felsorolása és az értékelési kritériumok c. tájékoztató tartalmazza. 
A KTI Nonprofit Kft. a termékek teljesítményállandóságának, illetve az üzemi gyártásellenőrzés megfelelő-

ségére irányuló tevékenységét (tanúsítást) szerződés alapján, díjazás ellenében, előre meghatározott díjtételek 
szerint (lásd TT2004 Díjszabás) az Építési Termék  Tanúsítási Iroda szervezeti egységével végzi.  
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Ezek a szolgáltatások minden kérelmező számára egyenlő feltételekkel érhetőek el, igénybevételük nem 
függ a kérelmező szervezet (szállító) méretétől, valamely egyesüléshez vagy csoporthoz való tartozásától, és a 
tanúsítás nem függ a már kiadott tanúsítványok számától. 

A KTI Nonprofit Kft. kérelmet csak szakmai okból (pl. a kért feladatra a kijelölés vagy a bejelentés nem vo-
natkozik) vagy nem tartható határidőre szóló teljesítési igény esetén utasít el. 

A KTI Nonprofit Kft. a megfelelőség igazolási és tanúsítási szolgáltatások igénybevételéhez az alábbi do-
kumentumokat bocsátja a kérelmezők részére, melyek ingyenesen letölthetőek a www.kti.hu  honlapról vagy elő-
zetesen egyeztetett időpontban személyesen átvehetőek: 

 
Tájékoztatók: 
 

• TT2001 Tájékoztató az értékelési eljárásokról és a tanúsítási folyamatokról 
• TT2002 Tájékoztató a tanúsított termékeket szállítók jogairól és kötelezettségeiről 
• TT2003 Általános Szerződéses Feltételek  
• TT2004 Díjszabás 
• TT2005 Tájékoztató a panaszok, fellebbezések és vitás kérdések ügyintézéséről 
• TT2006 A tanúsítható termékek kockázatot hordozó műszaki jellemzőinek összefoglalása 
• TT2007 Tájékoztató a Tanúsítási Bizottságról 

 
Kérelmezéshez kapcsolódó űrlapok: 
 

• TÜ200201 Tanúsítási kérelem 
• TÜ200203 Szerződés üzemi gyártásellenőrzés tanúsításához 
• TÜ200202 Dokumentumjegyzék 

 
A kérelmezők a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását a cégszerűen aláírt TÜ200201 Tanúsítási kére-

lem űrlap benyújtásával kezdeményezik. 
A kérelmező a kérelmezési nyomtatványon vállalja, hogy minden információt és hozzáférést megad, amely a 

tanúsítandó termék értékeléséhez, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges. 
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) meghatározását, az 
alkalmazandó tanúsítási rendszert és azokat a szabványokat, amelyeknek való megfelelőséget az egyes termé-
kekre nézve tanúsíttatni szeretné, feltéve, ha ezeket a kérelmező ismeri. 

Ha a kérelem kitöltésével kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, az Építési Termék  Tanúsítási Iroda vá-
laszadásra illetékes munkatársa (lásd Elérhetőségeink) azokat megválaszolja. 

A megfelelőség értékelési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációt a kérelmező a TÜ200202 Do-
kumentumjegyzék c. űrlapon megnevezi. 

 
A tanúsítási tevékenység lefolytatásához tehát az a lábbi, a kérelmez ő által benyújtott kellékek szük-

ségesek: 
 

• TÜ200201 Tanúsítási kérelem, 
• termékminta (amennyiben értelmezhető), 
• termékismertető és/vagy kezelési útmutató, 
• műszaki dokumentáció, 
• a kérelmező és/vagy gyár és/vagy gyártóüzem minőségirányítási rendszerének dokumentumai a TÜ200202 

Dokumentumjegyzéken feltüntetve. 
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A benyújtott kérelem és csatlakozó dokumentumai ala pján – azok teljeskör űsége esetén – az Építési 
Termék Tanúsítási Iroda elkészíti a megfelel őség értékelési eljárásra vonatkozó árajánlatot. Az árajánlat 
elfogadását követ ően, az Építési Termék  Tanúsítási Iroda elkészíti a szerz ődést, és egyeztet a kérelmez ő-
vel. 

 
Ha a megfelelőségértékelési tevékenység során az eljáró munkatárs azt vélelmezi, hogy a vizsgálat tárgyát 

képező építési termék veszélyes, felhívja a gyártó/forgalmazó figyelmét a fogyasztóvédelmi törvényből eredő ama 
kötelezettségére, miszerint csak biztonságos termék forgalmazható, a termék biztonságáról pedig a gyártó köteles 
gondoskodni. Egyúttal felszólítja az esetleges nemmegfelelőség megadott határidőn belül történő megszüntetésé-
re, és arra, hogy mutassa be a fogyasztókat érintő veszély elhárítására tett intézkedéseire vonatkozó adatokat. A 
bizonyítás idejére a tanúsítási eljárást felfüggeszti. Amennyiben a gyártó/forgalmazó nem tett eleget ama további 
kötelességének, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságot haladéktalan tájékoztatja, az Építési Termék  Tanúsítá-
si Iroda az illetékes hatóságot bevonja az eljárásba. A nemmegfelelőségek maradéktalan megszüntetését követő-
en a tanúsítási eljárást lefolytatja.  

Ha egy már tanúsított termék esetén a veszély alapos gyanúja merülne fel, az Építési Termék  Tanúsítási 
Iroda a tanúsítványt felfüggeszti, és az előbbiek szerint jár el. 

 
A sikeres tanúsítási eljárások eredményeként  a kérelmező részére az adott termék tanúsított státuszának 

igazolása: 
 
(1) megfelelőség-igazolási módozat esetén a termék teljesítmény állandóságának tanúsítványa ,  
(2+) üzemi és EK-üzemi gyártásellen őrzés megfelel őségi tanúsítványa kiadásával valósul meg. 
 
A kiadott tanúsítvány az ellenőrzött termékre és üzemre a tanúsítványon feltüntetett érvényességi idő és fel-

tételek mellett érvényes. 
 
A kiadott tanúsítványok  adatait a KTI Nonprofit Kft. a honlapján (www.kti.hu) közzéteszi.  
 


