
 

 
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
TISZTELT ÜGYFELÜNK!  
 
 

Tájékoztatjuk, hogy 2020 januárjától az ÉMI Megfelelőségértékelő Központja a műszaki értékelések 

folyamatában az alábbi változtatásokat vezeti be: 

 
A műszaki értékelések részletes szakmai tartalmának meghatározását a műszaki értékelés elkészítését 

megelőzően egy külön eljárás során – külön díjazás ellenében – folytatjuk le. 

Az eljárás eredményeképpen részletes, ügyfeleinkkel egyeztetett, a műszaki értékelés kiadására vonatkozó 

szakmai árajánlat és munkaprogram kerül megküldésre. 

 

A MŰSZAKI ÉRTÉKELÉSEK RÉSZLETES TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA TARTALMAZZA: 

 a műszaki értékelés tárgyának pontos meghatározását, 

 a gyártó és a gyártási hely/ek azonosítását, 

 az értékelendő termékjellemzők meghatározását, 

 a termékjellemzők értékelési módszereinek meghatározását, 

 a rendelkezésünkre álló műszaki dokumentumok átnézését,  

 a laboratóriumi vizsgálatok részleteinek a vizsgálólaboratóriumokkal történő egyeztetését,  

 a műszaki értékelés során benyújtandó további dokumentumok, vizsgálati minták meghatározását, 

 részletes árkalkuláció, munkaprogram és személyre szabott ajánlat elkészítését. 

 
A részletes szakmai árajánlat elfogadása esetén a műszaki értékelés kiadására vonatkozó eljárásunk a 

munkaprogramban foglaltakra történő szerződéskötéssel indul. 

 
A fenti változásokat azon erőfeszítéseink indokolják, hogy a műszaki értékelések kiadására vonatkozó 

eljárásaink sokkal hatékonyabban és gyorsabban lefolytathatóvá váljanak, ennek kulcsa a szakmai tartalom 

részletes előzetes meghatározása, továbbá az ügyfeleink által szolgáltatandó megfelelő tartalmú 

dokumentumok és vizsgálati minták megfelelő időben történő rendelkezésre állása. 

 

Szentendre, 2020.01.13. 
 
 

Megfelelőségértékelő Központ 
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A CERTOP által az MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet. • A CERTOP által az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szerint tanúsított szervezet. • A NAH által NAH-1-

1110/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. • A NAH által NAH-2-0331/2017 számon akkreditált kalibrálólaboratórium. • A NAH által NAH-6-0057/2015/K számon 

akkreditált terméktanúsító szervezet. • Kijelölt és notifikált vizsgáló és tanúsító szervezet (Notified body number: 1415) építési termékek teljesítmény álladóságának 

értékelésére és ellenőrzésére. • Európai Műszaki Értékelés és Nemzeti Műszaki Értékelés kiadására feljogosított műszaki értékelő szervezet. • A Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal által E-000481/2014 engedélyszámon akkreditált felnőttképzési intézmény.   


