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TT2007 Tájékoztató a Tanúsítási Tanácsadó Testületről  

 

A Tanúsítási Tanácsadó Testület a KTI Nonprofit Kft., mint az építési termékek megfelelőség-

igazolására és tanúsítására kijelölt, és az Európai Gazdasági Térségre bejelentett tanúsító szervezet 

tevékenységét támogató szakmai felügyeleti testület. 

A Tanúsítási Tanácsadó Testületnek működése során biztosítania kell a pártatlanságot, az 

átláthatóságot, a döntések nyilvánosságát, valamint tevékenységével igazolnia kell az érdekelt felekben, a 

szakmában és a felügyeleti szervekben az építési termékek megfelelőségigazolása és tanúsítása iránti 

bizalmat, valamint a jogszabályi, szabványi és egyéb normatíváknak való megfelelést. 

A Tanúsítási Tanácsadó Testület tagjai az építési termékek megfelelőség igazolásával és 

tanúsításával összefüggésben nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely az eljárások bizalmas 

jellegét és tárgyilagosságát befolyásolja. Tagjait a tanúsítási tevékenység műszaki érvényességi területén 

tevékenykedő érdekelt felek (gyártók, forgalmazók szervezeteinek, szövetségeinek képviselői és más 

szakmai szervezetek munkatársai) alkotják. 

 

A Tanúsítási Tanácsadó Testületbe a következő szervezetek delegálnak tagot: 

 

 Szilikátipari Tudományos Egyesület (1 fő szakmai képviselő), 

 Magyar Betonelemgyártó Szövetség (1 fő szakmai képviselő), 

 3R Magyar Remix Egyesület (1 fő szakmai képviselő), 

 KTI Nonprofit Kft. Építési Termék Tanúsító Irodák (3 fő, TIGh, TIV, Mimb), 

 1 fő jogi képviselő. 

 

A tagok nyilatkozatban vállaltak kötelezettséget arra nézve, hogy bejelentenek mindennemű korábbi 

és/vagy fennálló kapcsolatot részükről vagy alkalmazójuk részéről azoknak a termékeknek a szállítójával 

vagy tervezőjével kapcsolatban, amelyeknek a megfelelőségértékelési és tanúsítási eljárásával 

kapcsolatban testületi részvételüket kértük. 

 

A Tanúsítási Tanácsadó Testület felelős: 

 

 a tanúsítási munka pártatlanságának felügyeletéért, 

 a tanúsítás megadására, fenntartására, kiterjesztésére, szűkítésére, felfüggesztésére és visszavonására 

vonatkozó döntések szakmaiságának és jogszerűségének ellenőrzéséért, 

 a vizsgálat, az ellenőrzés, az értékelés és a tanúsítás MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány 

követelményeinek megfelelő végrehajtásának ellenőrzéséért, 

 a tanúsító szervezet működésére vonatkozó politikák (többek között a TMÜPOL Tanúsítási Iroda – 

Működési politika, a TMPOL Tanúsítási Iroda – Minőségpolitikai nyilatkozat) ellenőrzéséért, 

 a tanúsításra vonatkozó döntések szakmaiságának és jogszerűségének ellenőrzéséért, 

 a működési politika megvalósításának felügyeletéért, 

 az érdekelt felek észrevételeinek, panaszainak, fellebbezéseinek kivizsgálásában való, a szakmai 

érdekek képviseletét biztosító részvételért, 

 a tanúsítási követelmények vitás esetekben történő szakmai értelmezésében való együttműködésért. 

 

Döntéshozó szerve a testületi ülése, mely szükség szerint, de évenként legalább egyszer ülésezik. 

 

A Tanúsítási Tanácsadó Testület a szakmai felügyeletet határozatokban rögzített döntéseivel, illetve 

azok végrehajtásának ellenőrzésével gyakorolja. 

A határozathozatal során minden esetben meg kell határozni az érintettek körét, és a határozat 

közzétételét aszerint kell végrehajtani. 

A határozatok nyilvánosságra hozataláról az Építési Termék Tanúsítási Iroda vezetője gondoskodik. 


