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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

EzL azEME -t az Epitesiigl"i Minds6gellen6rzolnnov6ci6s Nonprofit Kft. 5llitotta.ki.
- az €pit{si termekek rnriszaki kovetelm6nyeinek, megfelel6s6 g igazolilsinak, valamint

forgalomba hozataldnak 6s felhaszn6l6s6nak rdszletes szabdlyairol szOIO llZOOS. (I. 25.) BM-
GKM-Kr'\'.\t eglrlttes rende I et,

- a 16./1998. (IKII.8.) IKIM Kcizlem6nyben szerepl6 kijelol6s,
- az EME-rel azonos jelzetti 6s d6tumil Alkalmass6giYizsgillati Jegyz6konywbenrlszletezett

vizs g6lati eredmenyek 6rt6kel6se
alapjdn.

Az EWf jogosultja - az a term6szetes vagy jogi szem6ly, aki (amely) kozvetlemil vagy
kdpviseloje ritj6n k6rte, 6s aki rdsz6re az EME-I az EMI Nonprofit Kft. ki6llitotta - felel6s
az6rg hogtr' a termdk megfeleljen az6Xln el6frSsainak, tovhbbS, hogy a felhaszn6l6 minden
informdci6t megkapjon, amely atewezett c6lra va16 felhaszn6l6shoz sziikseges.

Y:MJ Nonprofit Kft. - mint j6v6hagy6 szervezet - jogosult annak ellen6rz6s6re, hogy az
EME el6ir6sait betartj6k-e, a term6k megfelel-e a miiszaki specifrk6ci6nak. Az ut6ellen<irz6st
az pVtl Nonprofit Kft. - a kdrelmezO koltregere - laborat6riumban, gydrthsi helyen, a
k6relmez5 telephely6n 6s a term6k be6pit6s referencia hely6n vlgezheti.

EME-t k'tzir6lag annak jogosultja hasznillhatja fel miiszaki specifikdci6k6nt a megfelelds6g
igazol6s ktSllttilsilhoz. Az nUfB jogosultja azt nem ruhazhatja ht misra. Az Elip csak a
fehrintetett gy6rt6si helyeken el65llitott termdkre vonatkozik.

Ha az EME 6rv6nyess6gi idej6n beliil honositott harmonizillt ow6pai szabvdnyt adnak ki a
term6kre vonatkoz6an, a 312003. (I. 25) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet Ertelmlben az
EMI Nonprofit Kft-nak a szabvhny kozzetetelltkovet6en 

"gy 
#"r, Uefiif a, BVm-iviss"u t"tt

ysnnis, kiv6ve, ha a term6k a szabvdnyban foglaltt6l l6nyegesen elt6r.

AzEMlNonprofit Kft. visszavonhatja a term6kre vonatkoz6 EMg-t, ha az ttoellen6rz6s nem
v6gezhetd el, vagy az ellenorzls eredmdnye nem megfelel6, vagy a term6kr6l kideriil, hogy a
tervezett rendeltet6si c6lra nem alkalmas. Az EME jogosultja koteles bejelenteni, ha a term6k
jellem-6i vagy a gydrthsi koriilm6nyek megvSltoznak.Ezt kovetSen aEvttNonprofit Kft.
ddntj el, lrcgy az EME tov5bbra is 6rv6nyben maradhat-e, vagy uj eljfirhst kell kezdem enyezni
az EME visszavon6sa mellett. Ha ennek eld<int6s6hez vizsgillatokra van sziiks6g, az EldI
Nonprofi t Kft . erre az id6r e felfiiggeszth eti az EME 6rv6nye s s6 g6t.
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7. az nVtn-t at EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, 6s a k6relm ez6 igenylese alapj6n, angol,
n6met vagy francia, esetleg m6s nyelvri fordit6sban is kiadja. Jog6rv6nyessdgi alap u EX,1B
magy ar nyelvri kiad6sa.

8 . Az EME-I csak teljes terjedelm6ben szabad m6solni, vagy mds adathordoz6n kozreadni.
Kivonatos kozl6s6hez az6MlNonprofrt Kft. fr6sos hozzaJe;;fusa sztiks6ges. Kivonatos k<izl6s
eset6n ert a t6nyt fel kell tiintetni. A reklSm ismertet6k szcivege es 6brhi nem lehetnek
ellent6tben azBpitlipari Mriszaki Enged6ly tartalmhval,ds nem adhatnak okot f6lre6rt6sre.

Az EME, mint miiszaki specifikfci6, nem helyettesiti a term6k forgalmazhshhoz, felhasz-
nilI6s6hoz, be6pitds6hez, hasznSlat6hoz sziiks6ges egydb enged6lyelet (pl. egdszsdgiigyi,
6pit6si hat6s6gi), tanrisitvr{nyokat (pl. hizv6delmi, term6k megfelel6s6 g rgaziasD.-

{z EME alaplfunkiadott megfelel6s6g igazolds nem jogositja fel sem a gyirtot, sem a
fotgalmaznt a CE megfelel6s6gi jelol6s feltiintet6sdre a term6ken vagy annak csomagol6s6n.

9 .

10 .

e==A KBiA-II-O4. (A\ -2012.02.07 .



rt

fwtn: *ltztzotz 317

il.

1 .

1.1.

2012-08-01

Iz frpiT 6IPARI MU S ZAKI ENGEDELYRE VoN ATKI Zo TIiT, 6NT,E GE S
rnr-rnrnLEK

ADATOK

A term6k gyfrtdsi helye(i)
Pe5tan d.o.o.
1300 Kaplara 189,
Bukovik 34301 Arandelovac"
Szerbia

A term6k 6s a term6k tervezett felhasznflisinak leirfsa

A nyom6cs6rendszerhez tartoz6 extrudrllt csrjvek alapanyaga nagysiinis6gri polietil6n
(HDPE), szfnes vagy fekete szinti cscivek koextrud6lt hosszir6nyf szines csikokkal. A
cs6rendszet gyirrtfisa PE 80, illetve PE 100 alapanyagb6l k6sziil. A rendszer elemeit
hegeszt6ssel egyesitik. A term6k vizellStSsra alkalmazhat6. Erv6nyes magyarorszitgi
eg6szs6gtigyienged6llyeliv6vizellfitSsraalkalmazhat6.

HDPE PE 80 nyom6cs6 rendszer:

Atm6r6 Szabv6nvos
m6retardnv

Uzemi megengedett
nyomds

N6vleges
eyiiriimerevs6s

20-110 mm SDR22 PN6 sNl0,5

20 mm SDR13,6 PNlO SN6,3

HDPE PE 100 nvom6cs6 rendszer:

1..2

Atme16 Szabvfnyos
m6retarSnv

Uzemi megengedett
nyom6s

N6vleses
eyiiriimerevs6s

50-630 mm SDR27,6 PN6 SN13,3

25-630 mm SDR17 PNlO SN8

25-630 mm SDR1I PNl6 SN5

===fr KBiA-II-O4. (A) -20 12.02.0',7
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2. JELLEl\{26rc ES \TZSGALATI/MEGiTNI,BSr

2.1. A term6k mfszaki jellemz6i, azok jSvhhagyott
m6dszerei

MODSZEREIK

6rt6kei 6s vizsgilati/megit6l6si

Term6kjellemz6k 6s
m6rt6kest-sdseik

Kiivetelm6ny6rt6k
tii16shatf rokkal

Yizsg6lafi/6rt6kel6si
m6dszer

2.1.1. llechanikai ellenfllfs 6s stabilitfs
Term6kjellemz6k 6s

m6rt€kegvs6seik
Kiivetelm6ny6rt6k
tii16shatfrokkal

Y izsgflati/ 6rt6kel6si m6dszer

Szakaddsi n1ulds vizsg6iat MSZ EN 12201-2:2072 8.
> 350yo

MSZ EN ISO 6259-l:2009

Hossn-6ltozds Hosszv6ltoz6s < 3o/o MSZ EN ISO 2505:2005
MFR MSZ EN 12201-I:2012 8. MSZ EN ISO 1113:2012
OIT MSZ EN 12201-2:2012 8. MSZ EN 728:1998
Hidrosztatikai szil6rds6s MSZ EN 12201-2:20127. MSZ EN ISO 1167:2006

2.1.2. Higi6nia, eg6szs6g 6s kiirnyezetv6delem
,\z iv6t'izze1 fintkeziS term6kek el6gits6k ki a 201/2001 (X.25.) 6s
17 20 0 5. ( m. 1 1 .) szdmrt KormSnv-rendelet elSirdsait.

2.1.3. Tartdss{s
Ellendllds reg1'i
anvaqokkal szemben

MSZ EN 12201-2:2012 9. ISO 4433:1997

2.L.1. Eer.6b iellemzdk
A-lapanr-ag MSZ EN 12201-2:202 4 Szemrev6telez6s
Kiritel MSZ EN 12201-2:202  5 . 1 MSZ EN 12201-2:2012 5.1
Szin MSZ EN 12201-2:202 5.2. MSZ EN 12201-2:2012 5.2.
\'Ieretek MSZ EN 12201-2:202 6 MSZ EN ISO 3i26:2005
\'Ieeieloles MSZ EN 12201-2:2012ll MSZ EN 12201-2:207211

3. MEGFELELdSEG IGAZOLASKoVETELMENYEI

3.1. Megfelel6sdgigazolfsim6dszer(ek)

A 99 | 47 2,EK bizotts6gi hathr ozat alapjfn,
a 89i'106IEGK tanAcsi ir6nyelv III. mell6klet 6s
a312003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egytittes rendelet 4. sz. melllklet szerinti:

(1+) rendszer.

3.2. A gy6rt6 feladatai

3.2.1. Uzemi gy{rtf selle nlrzls (UG\T')

A gyart6 koteles olyan UCye rendszert
mely biztositja, hogy a forgalomba hozott
megfelelnek jelen EME kcivetelm6nyeinek.

kialakitani, dokument6lni 6s mrikcidtetni,
term6kek rsazolhat6 m6don folyamatosan

Az a gyfurto, melynek a min6sdgir6nyitS.si rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, 6s

I - r  - r
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azt kieglsziti a jelen EVtB-ben eISirt, az itzemi gy6rtrlsellenSrzlsre vonatkoz6
kcivetelm6nyekkel, tgy tekinthet6, hogy az iizemi gyrlrtdsellen6rzdsi rendszere
megfelel a kcivetelmdnyeknek.

A term6kre vonatkoz6an a gydrt6 feladata olyan rizemi gySrtrisellen<irzdsi rendszer
kialakit6sa, mijkridtetdse, illetve ellenSrzdse, mely a term6kek folyamatos
me gfe 1 e 16 s e get bizto sitj a.

Az ijzemi gy6rtils e I I e nor z 6 si rend s zeme k lartalmazni a ke I I :
-a megfelellseg igazolSsi eljdr6s keretdben szriks6ges feladatokat ds ezek felel5s6t,
-a szem6lyzet k1pzetts6g6re 6s oktat6s6ra, a gyhrt6- 6s vizsg6l6berendez6sekre, az

alapanyagol<ra, a beszilTlitott term6kekre, a gyhrtisi folyamatra, a felmertilo nem
megfelel6s6gek 6s reklam6ci6k kezel6s6re es az itzemi gy6rt6sellenlrzlsi rendszer -
gySrI6Sltali-feliilvizsg6latfuravonatkoz6szabilyozfust,

-az izemi gy6rt6sellenorzes keret6ben vdgzendb vizsg6latokat, melyek gyakoris6g6ra
6s vizsg6lati m6dj6ra vonatkoz6 kovetelm6nyeket az alilbbitdblfuzaLtartalmazza:

I. tdbldzat
Vizse{lt term6ki ell emz6k Vizseilati m6dszer Vizssflati svakorisfs

Alapanyag Mtibizonylat alapi6n Gv6rtdsi t6telenk6nt
M6retek Mdri5eszkozzel Gv6rt6si t6telenk6nt

-az izemi gy6rt6sellenilrzds keretdben vdgzett vizsgilatok eredm6nyeinek 6rt6kel6s6t
az els6 tipusvizsgSlat eredmdnyeinek cisszevetdsdvel.

3.2.2. A term6ket kis6r6 term6kjellemz6inek megadr{sa

A termdk csomagol6siin vagy kis6r6 dokumentumain a krivetkez6 term6kiellemzi5k
6rt6keit kell megadni:
-fdbb m6retek
-csatlakoz6 m6retek

3.2.3. Szdtlftrii Megfelel6s6gi Nyilatk ozat kiftdritisa

A gy6rt6 SItalkiSllitand6 nyilatkozatnak a kcivetkez6ket kell tartalmaznia:
-Az 6pit6si term6k szdllit6jhnak (gySrt6jfunak forgalomba hoz6j6nak,

tov 6bb forg almaz 6j 6nak) n ev6t, azono sit6 j el 6t (m 6rkaj el 6t) 6s cim 6t.
-Az 6pit6si term6k rendeltet6si clljht (felhaszn6l6si tertilet6t) 6s az azonositfusdhoz

sziiks6ges adatait, a gyfirtfus d6tum6t, a term6k tipus6t.
-Azon kijel<ilt szewezet megnevez6s6t, azonositdsi szitm6t, melynek tanrisitvilnya

alapj 5n a me gfe I e I 5 s 6 gi nyi I atk o zat kiadhsra kenilt.
-Jelen EME azonosit6jii, amelyeknek az 6pit6si term6k vizsgSlattal igazoltan

megfelel.
-A megfelelSsd gi ny ilatko zat drvdnye s s 6 gi idej dt.
-A szdllit6, gyiirt6, forgalmaz6 megfelel6sdgi nyilatkozat aliirfts6ra felhatalmazott

kepr.isel6j 6nek nevdt (olvashat6an) ds beoszt6siit.
-A megfelelds6gi nyilatkozat azonosit6 szSmi|-, a kiad6s dh1;txnft, akifilitS clgszeri

al6irdsit.

E*=A KBiA-II-O4. (A) -20 | 2.02.0'7



EME A-71212012 2012-08-01

Kieg6szit6 infonn6c i6k :
A termdkre vonatkoz6 Felhaszniil6si ritmutat6.

A me gfele i o sd gi n1.i i atkozat formai kovetelmdnyei :
A nyilatkozat kotdtt form6ja nincs eloirva. Altaklban on6ll6 bizonylat, amelyet a
kisz|llitas sordn a sz|llitmfinyhoz, vagy a szflllit6levdlleez c1lszerii csatolni.
M6retdben. formdjilban igazodhat a gy6rt6 egyeb c6ges iratainak kiilalakjdhoz, vagy a
termll<hezcsatoltbeepit6si-,kezel6si6shasznfilatittmttat6hoz.

3.3. A kijeliilt rizsg{16 laborat6rium feladata

3.3.1. Els6 tipusrizsg{lat

els6 tipusvrzsgfiat sor6n a2.1. pontban leirt term6kjellemz6k vizsgillatlra keriilj<in

A kijel<ilt szervezet a jelen EME kiadfusShoz vlgzett alkalmass5gi vizsg6latok

eredm6nyeinek feihasznillsitval osszeSllithatja az elso tipusvizsg6lati dokumenthciSt,
amennyibe n a 2.1. pontban leirtak telj esiiinek.

4. ALK,{LMASSAGIFELTETELEK,AJANLASOK

4.1. 4lftslmassfgifelt6telek

4.1"1, Term6k
A termekek kiaiakitiis6ban, anyagaiban bekovetkezett v6ltoz6sok eset6n fjabb

alkahnas s 6 gi vizs grilat elv6 gz 6se sziiks6 ges.

4.1.2. Gl irtis
A terrnekek gy6rt6stechnol6gi6j6ban, vagy gyfurths helyszin6ben bekovetkezett

v6ltoz6sok es et6n irj abb alkalmass6 gi vizsgSlat elv 69z 6se sztiks 6 ges.

4.1.3. Forgalmazfs
A termjkh ez vtndrlSr tfllkoztat6t (gyfurtmfunyismertet6t) 6s bedpitdsi ritmutat6t kell

m eil dketni, am elyeknek I e g al 5bb az a\ ihbi ad atokat kell tartalm azflra'.
- a gyftrto, forgalmazo neve, cime
- azEME szftma
- a term6k megnevezlse, kialakitSsa
- a felhaszn6liisi teriilet
- akalmazhat6 s 6gi h at 6rok (min. -m ax. h6m6rs 6kl etek)
- fobb mdretei
- r6szletes szerel6si utasit6sok

4.1.4. Be6pit6s (tervez6s, kivitelez6s)

4.1.4.14 pE alapanyagi term6k alkalmas gerinc-, illetve bekot6cs6k6nt va16 beepitlsre..2A-.

630 mm k6z<jtti irtm'ro tartom6nyban. Ewdnyes magyarorszagt egeszsegugyl

enged6llyel iv6vizelliltilsra alkalmazhato. Iv6viz eset6n az izemi h6m6rsdklet nem

l6pleti tul a 300C-ot. A megengedett iizemi nyom6s a gyhrt6 Sltal megadott 6rt6ket

nem l6pheti tirl.

6t7
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4.1.4.2"4 nyom6csoveket hegeszt6ssel egyesitik. A csoh6lozat szerel6s6t az adott
technol6gi6ra kioktatott 6s abb6l megfelel6 eredmdnnyel vizsgfnott szerell vlgezheti.
A be6pitett cs6rendszeren eltakarhsa elott nyom6spr6b6t kell tartani.

4.2. Ajinlfsok
4.2.1. Ajfnlfsok a csomagolfshoz, szfllftfshoz 6s raktirozhshoz

A csomagol6snak tartalmaznia kell a gydrtm6nyismertet6t 6s be6pitdsi ritmutat6t is.

A csomagol6snak biztositani kell, hogy a term6kek a sziilitbs, rakod6s 6s tSrolSs
sor6n fell6p6 ig6nybevdtelek esetdn ne k6rosodhassanak.

A csciveket 6s idomokat a raktfrozfis sor6n a napfeny, krlrosit6 iboly6n tuli (UV)
sugixzhsdt6l v6deni kell.

UTOELLENONZPS ES EGYEB FELTETELEK

Az BME 6rv6nyess6ge alatt elv6gzend6 utr6ellen6rz6sek

Az EME 6rv6nyess6gi ideje alatt elvegzend6 ut6ellendrzdsek:

Az ut6ellenSrz6s elv6gzdse vonatkoz6, azEMI Nonprofrt Kft. r6sz6re elktldend6 els6
megbizSs hat6rideje 2014. szeptember 30. Az ut6ellen6rz6si kdtelezettsdg
elmulaszt6sa eset6n arF,ly'rBhatillydtveszti, 6s az EMI Nonprofit Kft. torli az ervlnyes
F;pitisipaiMriszakiEnged6lyekadatbdzisilb6l.

7 t'7

5.

5.1.

tudom6nvos oszt6lwezet6
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