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A term6k gydrt6ja: Thermo-Block Magyarorsz6g Kft .
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Jelen dokumentum oz A-184/2014 szdmi, 2022.01.15. 6rvinyessdgi kezdettel kiadott NME etirds miott jovitott
vdltozata. Jelen dokumentum nem drinti az A-1.84/2014 szdmi, 2022.01.15. irvinyessigi kezdettel kiodott NMtE

e rve nye ssigdt i s hatd lydt.
A 7. sz. jovitott vdltozat kiaddsi ddtumo: 2022.05.25.

A Nemzeti Mfiszaki Ert6kel6s 10 oldalt tartalmaz bele6rtve 0 db sz6mozott mell6kletet.

* Az NME 6rv6nyess6ge feltdtelhez kdtott. Az t'tvtE drvdnyess6ge az titvtt trtonprofit Kft. honlapj5n (www.emi.hu)
ellen6rizend6.
Ez az NME felv6ltja az A-L84/2014 szdm(, 2021.03.05. 6rv6nyessdgi kezdet( NME-t.
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!. JoGr szesALyozes Es Alreuruos relrErerer

1. Ezt az NME-t az Etvtt Epit6s0gyi Min6s6gellen6rzd lnnovdci6s Nonprofit Kft. iillitotta.ki
az 6plt6si term6k 6pitm6nybe tort6n6 betervez6s6nek 6s be6pit6s6nek, ennek sordn a

teljesitm6ny igazoldsdnak r6szletes szabdlyair6l sz6l6 27512013 (Vl. 16.)
Kormdnyrendelet,
a Magyar Kereskedelmi Enged6lyez6si Hivatal kijekil6se
( M KE H-128l22 I zor3 I FHA), va ta m int
az NME-vel azonos jelzetl,2OL4.12.O1,.6rv6nyess6gi kezdet( NME, illetve az A-L84/20t4
jelzetfi 6s 2074.72.01. keltez6s( Els6 Tipusvizsgdlati Jegyz6kdnyvben, az A-L84/20L4
jelzetfi 6s 2021.03.05. keltez6s( NME Feli.ilvizsgiilati Jegyzdkonyvben, valamint az
A-t84/2O1.4 jelzetfi 6s 2027.12.23. keltez6s( Kieg6szit6 Teljesitm6ny Ert6kel6si
Jegyz6krinyvben r6szletezett adatok a la pjii n.

2. Az NME jogosultja az 6pit6si term6k gydrt6ja.

3. Az NME jogosultja az NME-t nem ruhdzhatja 5t mdsra. Az NME csak a feltUntetett gyiirtdsi
helyeken el6dllitott term6kre vonatkozik.

4. A term6k gyiirt6ja, vagy meghatalmazott k6pvisel6je koteles bejelenteni, ha a term6k
l6nyeges jellemz6i, alapanyagainak min6s6ge, vagy a gydrtdsi k6rUlm6nyei megvdltoznak 6s
koteles k6relmezni az NME feliilvizsgdlatdt 6s szi.lks6g szerinti m6dosit6sdt.

5. Rz e Ut Nonprofit Kft. visszavonja a term6kre vonatkoz6 NME-t a gydrt6 vagy meghatalmazott
k6pvisel6j6nek k6r6se alapjdn, piacfeliigyeleti hat6sdg hatdrozata alapjdn vagy az NME
tiirgydt kepez6 6pit6si term6ket lefed6 harmonizdlt szabvdny a 305/2OLUEU eur6pai
parlamenti 6s tandcsi rendelet 17. cikk (5) bekezd6se szerint pdrhuzamos hatdlyossdg
id6sza kdnak letelt6vel.

6. Az NME-I az Etvtt Nonprofit Kft. magyar nyelven, 6s a gydrt6 vagy meghatalmazott
k6pvisel6j6nek ig6nyl6se alapjiin - ut6lagos ig6nyl6s eset6n kUl6n dijaz;is ellen6ben - angol
nyelv( forditdsban is kiadja. Jog6rv6nyess6gi alap az NME magyar nyelvfi kiadiisa.

7. Az NME-t csak teljes terjedelm6ben szabad mdsolni, vagy mds adathordoz6n k6zreadni.
Kivonatos kozl6s6hez az EfUt Nonprofit Kft. irdsos hozzdjiiruliisa szliks6ges. Kivonatos k6zl6s
eset6n ezt a t6nyt fel kell tiintetni. A rekl6m ismertet6k szovege 6s Sbrdi nem lehetnek
ellent6tben a Nemzeti Mfiszaki Ert6kel6s tartalmdval, 6s nem adhatnak okot f6lre6rt6sre.

8. Az NME nem helyettesiti a term6k forgalmazds6hoz, felhaszndlds6hoz, be6plt6sdhez,
haszndlatdhoz ktilon jogszabiily Sltal el6irt egy6b sz[iks6ges enged6lyeket, igazolSsokat (pl.

kdrnyezet- 6s vagyonv6delmi, k6zeg6szs6gtigyi, 6pit6si hat6sdgi), 6s a term6k teljesitm6ny
dlland6sSgdval kapcsolatos dokumentumokat (pl. termek tan[sitvdny, lizemi
gyd rtdsellen6rz6si ta ndsitvdny, teljesitm6nynyilatkozat).

9. Az NME alapjdn kiadott teljesitm6nynyilatkozat nem jogosftja fel sem a gydrt6t, sem annak
meghatalmazott k6pvisel6j6t a CE jel6l6s feltUntet6s6re a term6ken, annak csomagoldsdn,
vagy kis616 dokumentumain.

10. Az NME nem a term6k adott felhaszndl6sra va16 alkalmassiigdt dllapitja meg, hanem alapvet6
jellemz6k teljesitm6ny6re ad 6rt6keket a teljesltm6nynyilatkozat alapjdul. A term6k a gydrt6
dltal kiadott teljesltm6nynyilatkozatban rdgzitett teljesitm6nyei alapjdn olyan 6pltm6nyekbe
epithet6 be, ahol megfelel az elvdrt mfiszaki teljesftm6nynek.
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rr. A NEMZETT ruUszam EnrEreGsnE voNATKoz6 eeyror rrlrEreler

7. ADATOK

1.1. A term6k gySrtdsi helye

Jdsz-Plasztik Kft.
5100 Jdszber6ny, Necsd telep 1.

1.2. A term6k leirdsa

Thermo-Block tipusri falszerkezet egy polisztirol bennmarad6 zsalus falszerkezeti rendszer.
A zsaluz6elemek expanddlt polisztirol anyag0 oldalfalait polisztirol tiivtart6k k6tik 6ssze. Az

elemek elhelyez6s6t azok fels6 r6sz6n kialakitott illeszt6si borddzat segiti, amelyek pontosan
illeszkednek az elemek als6 r6sz6n l6v6 bem6lyed6sekbe.

A falszerkezeti rendszer alapelemb6l, dthida16 elembSl, koszori elemb6l 6s zsilipelemb6l iill.

alapelem dthidal6elem koszortielem zsilipelem

A zsaluelemek NEOPOR F 24OO polisztirol alapanyagbSl - tests(rfisege 21 kg/m3 ! L0 % -,

vagy STYROPOR F 415 E - tests(rfi s6ge 24 kglm3 t tO% - alapanyagb6l k6szlilnek.
A zsaluelemek bels6 tiregei meghatdrozott soronk6nti, minimum C1,6120 sziliirdsiigi osztiilyri
beton kitolt6st kapnak MSZ 4798:201-6 szerint. A vasalatok min5s6ge 6s kiosztdsa egyedi
tervez6s alapjdn keri.il meghatdrozdsra, mely nem k6pezi a jelen NME tdrgydt.

A fa lszerkezet v6 ltozata i :

25 cm vastag falszerkezet:
- kiils6 k6reg: 6,5 cm
- bels6 k6reg:4,5 cm
- betonmag: L4 cm

35 cm vastag falszerkezet:
- ktils6 k6reg: 16,5 cm
- bels6 k6reg:4,5 cm
- betonmag: 14 cm

44 cm vastag falszerkezet
- ki.lls6 k6reg: 25,5 cm
- bels6 k6reg: 4,5 cm
- betonmag: L4 cm

Projektsz5m : Ez-MzazN4-zg 609-2021
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A term6k alkot6elemeinek f6 ellemz6i:
Jellemz6 Ert6k Ert6tet6si m6dszer
Alkot5elem: Thermo-Block zsaluz6elem Neopor F 2400 polisztirolb6l
Elemek el6irt m6retpontossdga
(formahabositott elemekre)
o hossz- 6s sz6less6gi m6ret

elt6r6se
. magassdgi m6ret elt6r6se
o der6kszcigt6l va16 elt6r6s
o csorbulSs

* 4,0 mm
0,5 mm/20 cm

max. 2 cm2/s6rril6s
2 db / elem

+5mm

EAD 340309-00-0305 2.2.1

EPS tests(r(s6ge 27kg/m3 !toyo MSZ EN L6O2:2013
EPS nyom6sziliirdsdga
(10 %-os relativ alakvdltoz6shoz
tartoz6)

> 100 kPa MSZ EN 826:2013

EPS hajlit6szilSrdsiiga 2 200 kPa MSZ EN 12089:2013

H6vezet6si tdnyez6 deklardlt
6rt6k, l,o

0,032 W/mK
MSZ EN

L3163:2012+A2:2O17
MSZ EN 12667:2OOt

M6retdlland6siig 70eC

h6m6rs6kleten, terhel6s n6lkril
NPD* MSZ EN L6O4:2013

M6ret5lland6sdg normiil
laborat6riumi koriilm6nyek (23eC,

50%) kcizritt
t 0,syo MSZ EN 1603:2013

Feltileti vizfelv6tel hosszrl ideig
tart6 bemerit6ssel

NPD* MSZ EN ISO 16535:2019

Feliileti vizfelv6tel rcivid ideig tart6
r6szleges bemerit6ssel

NPD* MSz EN ISO 29767:20t9

Alkot6elem: Thermo-Block zsaluz6elem Styropor F 415 E polisztirolb6l
Elemek el6irt m6retpontossdga
(formahabositott elemekre)
o hossz- 6s sz6less6gi m6ret

elt6r6se
o magassdgi m6ret elt6r6se
o der6kszcigt6l val6 elt6r6s
o csorbulSs

* 4,0 mm

0,5 mm/20 cm
max. 2 cm2/s6nil6s

2 db / elem

+5mm

EPS tests(r(s6ge 24ke/m3!L0% MSZ EN L6O2:2O13

EPS nyom6sziliirds5ga
(10 %-os relativ alakv6ltoz6shoz
tartoz6)

) 120 kPa MSZ EN 826:2013

EPS hajl it6szilSrdsSga > 200 kPa MSZ EN L2O89:2013

H6vezet6si t6nyez6 deklardlt
6rt6k, tro

0,035 WmK
MSZ EN

L3L63:2012+A2:2077
MSZ EN t2667:20O1

M6retdlland6s5g 70eC

h5m6rs6kleten, terhel6s n6lkril
NPD* MSZ EN L6O4:2OL3

Projektszd m : (z-t$zezt'A-21509-202 1NME: A-18al201a
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NPD - No Performance Determined - nincs meghatdrozott teljesitm6ny

1.3. A term6k tervezett felhaszn6ldsinak a leirdsa

A Thermo-Block tfpusf falszerkezeteket foldszintes, illetve fcildszint+tet6t6r be6pit6ses
la k6hiiza k ktl ls6 6s bels6 tehe rho rd6 fa lszerkezetek6 nt a lka lmazz6k.

A Thermo-Block tipus0 falszerkezetek k6szit6se sordn a polisztirolb6l formahabositott,
egymdsra illesztett zsaluz6elemek kozeit tart6szerkezeti szempontb6l m6retezett vasaldssal
liitjdk el 6s betonnal (minimum c76/20 sziliirdsdgi osztiily) t6ltik ki. A falazatot el6re
elk6szitett, vizszigetel6ssel elliitott hagyom6nyos alapszerkezetre dllitjiik. A beton
megszildrduldsa ut6n a polisztirol tdvtart6knak 6s oldalfalaknak tart6szerkezeti szerepe
nincsen.

2. ALAPVET6TERMEKJELLEMZ6K,TEUESITMEruYTSENTTXELESI M6DSZEREK

2.L. Mechanikai szi16rdsdg 6s 6!l6konysSg

2.2. TfizbiztonsSg

Proiektszdm: (z-tdzezu-zs6o9-2027

Jellemz6 Ert6k Ertdt<el6si m6dszer
M6retiilland6sdg normiil
laborat6riumi kcirtilm6nyek (23eC,

50%)krizcitt
NPD* MSZ EN 1603:2013

Fe[ileti vizfelv6tel hosszri ideig
tart6 bemerit6ssel NPD* MSZ EN ISO 16535:2019

Felrileti vizfelv6tel rovid ideig tart6
r6szleges bemerit6ssel NPD* MSZ EN ISO 29767:20!9

Alkot6elem: Beton

Szil6rdsdgi osztdly min. CL6/2O
MSZ EN 206 :2013+A2:2021.

MSZ 4798:2016
H6vezet6si t6nyez6, I [WmK] 2,3 MSZ EN ISO 10456:2008

Alapvet6 iellemz6 Teljesitm6ny Ert6kel6si m6dszer
Term6kn6v: Thermo-Block tipusri falszerkezetek
Szerkezeti forma Rdcs tipusti fal EAD 340309-00-0305 2.2.1

Kitolt6s hat6konysdga
Teljesiti az

EAD 340309-00-0305 2.2.2
el6(riisait

EAD 340309-00 -0305 2.2.2

Ac6lbet6tek elhelyezhet6s6ge
Teljesiti az

EAD 340309-00-0305 2.2.3
el6ir;isait

EAD 340309-00-0305 2.2.3

Alapvet6 jellemz6 Teljesitm6ny Ert6kel6si m6dszer
Term6kn6v: Thermo-Block tipusri falszerkezetek
Polisztirol zsaluelem t(zzel
szembeni viselked6si osztdlya
(tfizv6delmi osztiily)

E
MSZ EN 13501-1:2019

EAD 340309-00-0305 2.2.4.

Burkolat n6lktili klils6
teherhord6 falszerkezet
t(26 ll6sdgi teljesitm6nye

R20*
MSz EN L350L-2:2OLG

EAD 340309-00-0305 2.2.5.

NME: A-184/2014

Bizonylat azonosit6: KBiA-XXl-04.2-2O2OO204 lrtVE m6d



gEmt NEMzETt ruUszRrc EnrfreGs
oLDAL5zAM 6/10

* Amennyiben a szerkezet karcsrisdga <50 6s az MSZ EN 7992-L-2 szerinti teherszint tervez6si 6rt6k6nek
csdkkent5 t6nyez5je nri<0,7

2.3. Higi6nia, eg6szs6g 6s krirnyezetv6delem

2.4.

* NPD - No Performance Determined - nincs meghatdrozott teljesitmdny

Biztons6gos haszn6lat 6s akaddlymentess6g

Alapvet6 jellemz6 Teljesitm6ny Ert6kel6si m6dszer
Burkolat n6lktili ktils6
teherhord6 falszerkezet
t(zv6delmi osztdlya

E TvMl 11.2:2020.01.22.

Burkolat n6lktili bels6
teherhord6 fa lszerkezet
t(zdl l6sdgi teljes itm6nye

R20*
MSz EN 1350t-2:20L6

EAD 340309-00-0305 2.2.5.

Burkolat n6lktili bels6
teherhord6 fa lszerkezet
t(zv6delmi osztdlya

E TvMl 11.2:2020.01.22

Alapvet6 jellemz6 Teljesitm6ny Ert6tel6si m6dszer
Term6kn6v: Thermo-Block tlpusI falszerkezetek
Vesz6lyes anyagok NPD* EAD 340309-00-0305 2.2.6.
Poliszti rol pii radiffrlzi6s
ellenSll5sa, p 30-70

EAD 340309-00-0305 2.2.7
MSZ EN 12086:2013

Vizfelv6tel NPD* EAD 340309-00-0305 2.2.8.
Yizz6rosirg NPD* EAD 340309-00-030s 2.2.9.

Alapvet6 jellemz6 Teljesitm6ny Ert6fel6si m6dszer
Term6kn6v: Thermo-Block tipusri falszerkezetek
Tapaddsi szilSrdsdg
- zsaluelem oldalait alkot6

r6tegek krizotti
tapad6szildrdsdg

- zsaluelem 6s beton kicint6s
k6zotti tapad6szilSrdsiig

NPD* EAD 340309-00-0305 2.2.L0.

Falszerkezet tit6sdll6siiga NPD* EAD 340309-00-0305 2.2.L1.

Betonnyom6ssal szembeni
ellen6ll5s* *

Teljesiti az

EAD 340309-00-0305 2.2.L2.
el6irdsait

EAD 340309-00-0305 2.2.12.

Szem6lyi s6riil6ssel szembeni
biztonsSg

Teljeslti az

EAD 340309-00-030s 2.2.73.
el5irdsait

EAD 340309-00-030s 2.2.13.

* NPD - No Performance Determined - nincs meghatdrozott teljesitmdny
** 3 soronk6nti betonoz6s eset6n

2.5. Zajv6delem

* NPD - No Performance Determined - nincs meghatdrozott teljesitm6ny
** Thermo-Block falszerkezet 14 cm vastag kibetonoz6ssal, bels6 oldalon 1 rtg. 15 mm vtg. gipszkartonlemez
burkolatta I

Projektszdm: iz-tazazu-zz6o9-202 1

Alapvet6 jellemz6 Teljesitm6ny Ert6kel6si m6dszer
Term6kn6v: Thermo-Block tipusr.i falszerkezetek
Sfl yozott laborat6riumi
l6ghanggdtlSsi szdm

R* (C; Ct,), [dB] **
> a2 Ft; -a)

EAD 340309-00-0305 2.2.14.
MSZ EN ISO 10140-2:2021

MSZ EN tSO7t7-L:2O21
Hangelnyel6s NPD* EAD 340309-00-0305 2.2.15.

NME: A-184l2014

Bizonylat azonosit6: KBiA-xxt-04.2-20200204_N M E m6d
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2.6. Energiatakardkossdg6sh6v6delem

* NPD - No Performance Determined - nincs meghatdrozott teljesitm6ny
** vasbeton kitolt6ssel, tro,rps = 0,032 WmK figyelembe v6tel6vel, tovdbbd a 0,04 m2K/W ki.ils6-, valamint
0,13 m2K/W bels6 feliileti ellendllds figyelembe v6tel6vel.
*** vasbeton kitolt6ssel, tro,rp. = 0,035 WmK figyelembe v6tel6vel, tovdbbd a 0,04 m2K/W krils6, valamint
0,13 m2K/W bels6 fe[.ileti ellendllds figyelembe v6televel.

2.7. A term6szeti er6forrdsok fenntarthat6 haszndlata

2.8. Tart6ss6giszempontok

* NPD - No Performance Determined - nincs meghat6rozott teljesitm6ny

3 A TEUESITMTTY AI-MTDOSAGANAr ENTETEIcSEVEL Es rurru6nzEsEvrI KAPcsoLAToS
rOvrrrluEruver

3.1 A teljesitm6ny 6lland6sSg6nak 6rt6kel6s6re 6s ellen6rz6s6re szolgd16 rendszer

A 98/27 9 I EK bizottsdgi hatd rozat alapjdn,
a 3O51201,1,/EU eu16pai parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mell6klete szerinti:

(2+) rendszer.

Projektsz6m : fz-MzAzt'A-21509-202 1

Alapvet6 jellemz6 Teljesitm6ny m6dszer
Term6kn6v: Thermo-Block tipusti falszerkezetek Neopor F 2400 anyagb6l
Fa lszerkezetek hSvezet6si
ellendllSsa burkolati r6tegek
n6lktil, Rr"r [m2K/W] **
- 25 cm falvastags6g eset6n
- 35 cm falvastagsiig eset6n
- 44 cm falvastagsdg eset6n

3,66
6,79
9,60

H6tehetetlens69 NPD* EAD 340309-00-0305 2.2.77.
Term6kn6v: Thermo-Block tipusil falszerkezetek Styropor F 415 E anyagb6l
Fa lszerkezetek h6vezet6si
ellendllSsa burkolati r6tegek
n6lkril, Rrar [m2K/w] ***
-25 cm falvastags6g eset6n
-35 cm falvastagsiig eset6n
-44 cm falvastagsdg eset6n

3,

6,

8,

37
23

80

EAD 340309-00-0305 2.2.16.
MSZ EN ISO 10455:2008
MSz EN ISO 6946:2017

H6tehetetlens69 NPD* EAD 340309-00-0305 2.2.17

Alapvet6 jellemz6 Teljesitm6ny ErtetetEsi m6dszer
Term6kn6v: Thermo-Block tipusri fa lszerkezetek
Tart6ssdg vegyi hatSsokkal
szemben

NPD* EAD 340309-00-0305 2.2.18

NME: A-184/2014

Bizonylat azonosit6: KBiA-XXl-04.2-20200204 NME m6d

EAD 340309-00-0305 2.2.16.
MSZ EN ISO 10456:2008
MSz EN ISO 6946:2017
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3.2. A gydrt6 feladatai

3.2.7. Uzemi gyiirtdsellenSrz6s (UGVE)

A gydrt6 ktiteles olyan UCYE rendszert kialakftani, dokumentdlni 6s m(k6dtetni, mely
biztositja, hogy a be6plt6sre kerU16 term6kek teljesitm6nye igazolhat6 m6don folyamatosan
megfelelnek jelen NME-ben megadott 6rt6keknek.

Az a gydrt6, melynek a min6s6girdnyitiisi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, 6s azt
kieg6sziti a jelen NME-ben el6irt, az iizemigydrtiisellen6rz6sre vonatkoz6 k6vetelm6nyekkel,
[gy tekinthet6, hogy az Uzemi gydrtiisellen6rzdsi rendszere megfelel a kdvetelm6nyeknek.

A term6kre vonatkoz6an a gyiirt6 feladata olyan iizemi gydrtdsellen 6rzdsi rendszer
kialakitdsa, m(k6dtet6se, illetve ellen6rz6se, mely a term6kek teljesitm6ny6nek iilland6sdgiit
biztositja.

Az 0zem i gyd rtiisel len6rz6si rendsze rnek ta rta I maznia kell :

- az eljiiriis keret6ben szi.iks6ges feladatokat 6s ezek felel5s6t, bele6rtve a kijelcilt tantlsit6
szervezette I va 16 ka pcsolatta rtdst 6s a bejele nt6si kotelezetts6geket,

- a szem6lyzet k6pzetts6g6re 6s oktatdsdra, a gyiirt6- 6s vizsgiil6berendez6sekte, az
alapanyagokra, a beszdllitott term6kekre, a gyiirt6si folyamatra, a felmerli16 nem
megfelelSs6gek 6s reklamdci6k kezel6s6re 6s az Uzemi gyiirtiisellen6rz6si rendszer -
gyii rt6 d lta li - fel i.i lvizsgd latd ra vonatkoz6 sza bd lyozdst,

- az lizemi gydrtiisellen6rz6s keret6ben v6gzett vizsgdlatok eredm6nyeinek 6rt6kel6s6t a

te ljesitm6ny6rt6ke l6s eredm6nyei ne k 6sszevet6s6vel.
- az lizemi gyiirtiisellen6rz6s keret6ben - a gyiirtdsellen6rz6s vizsgdlati terve szerint -

v6gzend6 vizsgdlatokat, melyek gyakorisdgdra 6s vizsgdlati m6djdra vonatkoz6
k6vete I m6 nyeket az a l;i bbi td blSzat ta rta I mazza.

Projektszdm: (z-tvtzgztvt-zl6og-202t
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3.2.2. A term6k teljesitm6ny6nek 6rt6kel6se

Jelen lvnlle a term6k teljesitm6ny 6rt6kel6s6nek tekintend6 a 3O;/2OLLIEU eu16pai
parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mel16klete 1.6
gydrt6nak ezt a feladatot mdr nem kell elvegeznie.

pontja figyelembev6tel6vel, ez6rt a

3.2.3. Teljesitm6nynyilatkozat ki6llitdsa

A gydrt6 iiltal kidllitand6 nyilatkozatnak - pontokba szedve - a kdvetkez6ket kell tartalmaznia:
- a nyilatkozat azonosit6sz5mdt,
- a term6ktipus egyedi azonosit6 k6dj6t,
- az 6pft6si term6knek a gyiirt6 Sltal meghatdrozott rendeltet6s6t vagy rendeltet6seit,
- a gydrt6 nev6t, bejegyzett kereskedelmi nev6t, illetve bejegyzett v6djegy6t, valamint

6rtesit6si cim6t,
- adott esetben a meghatalmazott k6pvisel6nek a nev6t 6s 6rtesit6si cim6t,
- az 6pit6si term6k teljesitm6nye dlland6sdgdnak 6rt6kel6s6re 6s ellen6rz6s6re szolgS16

rendszert vagy rendszereket,
- az NME-t kiad6 szervezet megnevez6s6t 6s az dltala kiadott NME azonosit6jiit,
- az 6pit6siterm6k teljesitm6nye iilland6siigiinak 6rt6kel6s6t 6s ellen6rz6s6t v6gz6 kijelolt

szervezet megnevez6s6t, az Sltala elv6gzett feladatok felsoroldsdt 6s a kiadott Uzemi
gyd rt6sel le n6rz6s megfele l6s6gi ta nIsftvd ny azonosit6jdt,

- a 2. fejezetben szerepl6 teljesitm6ny6rt6keket,
- az aldbbi mondatokat:

o Az A-184/2074 szdmrl NME 1.2. pontjdban meghatdrozott term6k teljesftm6nye
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitm6nynek.

o E teljesitm6nynyilatkozat kiadiisd6rt kizii16lag a teljesitm6nynyilatkozatban
meghatdrozott gyiirt6 (vagy meghatalmazott k6pvise16) a felel6s.

- a gydrt6 (vagy meghatalmazott k6pvisel6) nev6ben 6s r6sz6r6l aldir6 szem6lyt
(n6v/beoszt:is),

- helyet/diitumot/aldirdst.

3.3. A kijeliilt tantisit6 szervezet feladatai

3.3.1. A gydrt6 lizem 6s az iizemi gyiirtiisellen6rz6s alapvizsgdlata

3.3.1.1. Az tizemi gydrtdsellen 6rz|si rendszert le116 dokumentiici6 el6zetes feli.ilvizsgdlata

Ennek keret6ben a gydrt6sellen6rz6s mfikdd6s6t, a gydrt6s folyamatdt, valamint a hozzd
kapcsol6d6 ellen6rz6sek 6s vizsgdlatok eljdrdsdt le116 gydrt6 dltal k6szitett
dokumentu mok fel ti lvizsgii latd na k elv6gz6se trirt6nik meg.

A felUlvizsgdlat alapjdn 6rt6kelt, hogy a term6kek min6s6gszabdlyozdsa megfelel6-e, 6s
cisszhangban van-e a 3.2.1-ben e16irt kdvetelm6nyekkel.

3.3.7.2. A gyiirt6 []zem 6s az 0zemi gydrtdsellen6rz6s alapvizsgilata a helyszlnen

Az alapvizsgdlat keret6ben ellenSrzott 6s 6rt6kelt, hogy az lizem a gyiirtdsellen6rz6si
dokumentdci6nak megfelel6en v6gzi-e a tev6kenys6g6t, tovdbbd a gyiirt6 iiltal v6gzett
ellen6rz6sek 6s vizsgdlatok alkalmasak-e a term6kek teljesltmdny dlland6siigiinak
fenntartdsdra. Az alapvizsgdlat kiterjed arra, hogy a gyiirt6 rendelkezik-e azokkal az

Projektszdm: iz-Mzezl'A-zE6}9-2027NME:A-184/2014

Bizonylat azonosit6: KBiA-XXl-04.2-2O20O2O4 NME m6d



tlEmr NEMZETT ruUszem EnrExelfs
oLDArszAM 10/10

eszkozokkel, amelyek szUksdgesek a megfelel5 term6kek el6Sllitiisdhoz, 6s adottak-e a
gy;i rtdsellendrz6s e lv6gz6s6 nek sze m6lyi 6s t6 rgyi feltdtelei.

3.3.2. Az tizemi gydrtdsellen6rz6si megfelelSs6gi tan0sitvdny kiadiisa

A kijelOlt tan0sit6 szervezet - a term6k teljesltm6ny6nek 6s a gydrt6 0zem, valamint az ilzemi
gydrtdsellen6rz6s alapvizsgdlatdnak 6rt6keles6re alapozva tizemi gydrtiisellen 6rzdsi
megfelel6s6gitan0sitvdny kiadiisdval igazolja az iizemigydrtdsellen6rz6s megfelel6seg6t.

3.3.3. Az iizemi gydrtdsellendrz6si megfelel6s6gi tan0sitvdny erv6nyben tartdsa

A kije16lt tan0sit6 szervezet az lizemi gy6rtdsellen6rz6s folyamatos felUgyelete alapjdn a

kiadott Uzemigyiirtiisellen6rz6si megfelel6s6gitanUsitvdnyt 6rv6nyben tartja.

Az lizemi gydrtdsellen6rz6s folyamatos felUgyelete 6vente egy alkalommal kertil elv6gz6sre,
tartalma megegyezik az alapvizsgdlatndl leirtakkal, azzal a kiv6tellel, hogy a dokumentum
fel0lvizsgiilat csak az alapvizsgdlat 6ta m6dosltott dokumentumokra terjed ki.

4. MELLEKLETEK

Az NME-t k6szitette: Szakmailag ellen6rizte 6s j6vii hagyta
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