Kiváló Építési Termék® Pályázati
ADATLAP
I/VI
A termékcsoport és/vagy a termék kereskedelmi megnevezése:

A termék tervezett felhasználási területe:
I.

Termékjellemzők

a) Jogszabályi megfelelés szerint
Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált
európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a szabvány a gyártó által
„közölt érték” - ként írja elő a követelményt, a közölt érték a tervezett felhasználási
terület által megkövetelt értéknek, vagy a megkövetelt minimumot meghaladó
értéknek kell lenni. A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében az
építési termékeknek olyan tulajdonságokkal kell rendelkezni, hogy azok a tervezett
felhasználási területen,szakszerűen beépítve, az előírt használat és karbantartás
mellett, a termék teljes tervezett élettartama alatt hozzájáruljanak ahhoz, hogy az
építmény, amelybe beépítették, kielégítse az alább felsorolt alapvetõ
követelményeket: Mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, higiénia,
egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj- és rezgés elleni védelem,
energiatakarékosság, energiahatékonyság, és hővédelem, üzembiztonság és
kezelhetőség, tartósság.
A termék jellemzőit, a fent említett szempontok szerint kell bemutatni a pályázatban.
Ezen túlmenően, a tervezett felhasználásra való alkalmasságot befolyásoló
tulajdonságok mellett minden olyan jellemzőt meg kell adni, amely a fenti
követelmények valamelyikére hatással van. Csatolni kell a CE jelölést igazoló okirat
másolatának (ha az adott termékre vonatkozóan van harmonizált európai szabvány,
vagy előírt követelmény)
b) Önként vállalt és alkalmazott gyakorlat:
Hasonló rendeltetésű, más gyártó által előállított termékek átlagánál kedvezőbb
tulajdonságokkal rendelkező termék bemutatása, mely az előzőekben felsorolt
alapvető követelményeken túl más jellegű – az építtetők, felhasználók, vevők által
igényelt – követelmények kielégítésére is alkalmasak.
Csatolni kell a pályázó által önként vállalt, a független, akkreditált szervezetek által
végeztetett külső ellenőrzések és termékvizsgálatok jegyzőkönyveit. Saját labor által
végzett vizsgálat esetén a független külső tanúsításról kiállított jegyzőkönyvet
Mellékletek:
Az a) és b) pontokban adott válaszokat alátámasztó dokumentumok (vizsgálati
jelentések, tanúsítványok, stb.)

Kiváló Építési Termék® Pályázati
ADATLAP
II/VI
A termékcsoport és/vagy a termék kereskedelmi megnevezése:

II.

Termékgyártás

a) Jogszabályi megfelelés szerint
A gyártó üzemi gyártásellenőrzési rendszerének bemutatása, amely alapján
megállapítható, hogy a termék megfelel a műszaki specifikáció követelményeinek, és
ezzel megalapozza a termék megfelelőség-igazolását. A gyártó jelölje meg, hogy az
MSZEN 25501:1996 sz. szabvány szerinti minőségbiztosítási nyolc alapmodul (vagy
ezek valamely kombinációja) közül melyik szerint építette fel megfelelőség értékelési
eljárását. Abban az esetben, ha az irányelvek lehetővé teszik, hogy a gyártó a
követelmények közül válasszon, jelölje meg a kiválasztott követelményt. Gyártói
nyilatkozat csatolása arról, hogy a termék jellemzőit a műszaki specifikációnak
megfelelően rendszeresen ellenőrzi a gyártás során. A gyártásközi ellenőrzés
tanúsításáról szóló igazolást
A tűzvédelmi megfelelésről szóló igazolást.
b) Önként vállalt és alkalmazott gyakorlat:
A gyártásnál alkalmazott saját előírások bemutatása, melyek pld. a termék
megbízhatóságára,
tartósságára,
minőségére,
az
energiafelhasználásra,
környezetvédelemre illetve gazdaságosságra vonatkoznak. Csatolni kell az ISO 9001
vagy ISO 14001 szabvány szerinti minőségirányítási vagy környezetirányítási
rendszer működését, tanúsítását, szolgáló okirat másolatát. Mutassa be, melyen
egyéb minőségvédelmi eljárásokat alkalmaz.
Mellékletek:
Az a) és b) pontokban adott válaszokat alátámasztó dokumentumok (vizsgálati
jelentések, tanúsítványok, stb.)

Kiváló Építési Termék® Pályázati
ADATLAP
III/VI
A termékcsoport és/vagy a termék kereskedelmi megnevezése:

III.

Alkalmazástechnika

a) Jogszabályi megfelelés szerint
A termék felhasználására vonatkozó vásárlói, felhasználói előírások felsorolása a
termék jellegétől függő tartalommal, jogszabályi hivatkozással (pld. ha szükséges,
biztonságtechnikai adatlap)
b) Önként vállalt és alkalmazott gyakorlat:
A kötelező mértéken túl a gyártó milyen segédletet, útmutatót, bemutató anyagot
biztosít a tervezéshez, felhasználáshoz, beépítéshez, a rendeltetésszerű használathoz,
annak érdekében, hogy minimalizálja a helytelen alkalmazásból eredő minőségromlás
kockázatát. Mutassa be, hogy a pályázat tárgyát képező termék/termékcsalád
beépítésére, felhasználására vonatkozóan a saját szervezeténél, vagy más (pld.
szakmai
érdekképviselet)
szervezetnél
rendszeresen
tart-e
beépítési,
alkalmazástechnikai bemutatókat, tanfolyamokat, felkészítéseket , továbbképzéseket,
betanításokat. Mutassa be ezt a tevékenységét. Az építés-szerelési munka
minőségellenőrzése a termék felhasználójánál hogyan történik. (gyártói ellenőrzés,
felhasználói ellenőrzés, felügyelet)
Mellékletek:
Az a) és b) pontokban adott válaszokat alátámasztó dokumentumok (vizsgálati
jelentések, tanúsítványok, stb.)

Kiváló Építési Termék® Pályázati
ADATLAP
IV/VI
A termékcsoport és/vagy a termék kereskedelmi megnevezése:

IV.

A pályázó gazdasági alkalmassága

Nyilatkozat csatolása szükséges a pályázott termék gyártásához, vagy
forgalmazásához szükséges pénzügyi, személyi és tárgyi erőforrások meglétéről,
továbbá arról, hogy a pályázónak nincs lejárt köztartozása, illetve nem áll hatósági
elmarasztalás hatálya alatt. (Megjegyzés: Adóhatóság igazolását nem szükséges
csatolni, a nyilatkozat valódisága az audit során ellenőrzésre kerül). Külső szervezet
végez-e a pályázónál pénzügyi, vevői auditot? (Amennyiben, ezen jelentések nem
képeznek üzleti titkot, csatolja a legutolsó jelentéseket) A pályázó rendelkezik-e saját
internetes honlappal? Tagja-e valamely gazdasági érdekképviseleti szervezetnek? (ha
igen, melynek/melyeknek)
Önként vállalt teljesítések
Az önként vállalt többlet teljesítések erőforrás feltételei, valamint a termék
vizsgálatához, ellenőrzéshez szükséges saját erőforrások, pl. saját
vizsgálólaboratórium, és annak adottságai.
A szállítói adottságokat igazoló külső ellenőrzések, aduitok, tanúsítás vagy
akkreditálás:
A külső szervezetek által végzett ellenőrzések és azok eredményeinek rövid
ismertetése,
Mellékletek:
Szükség szerint

Kiváló Építési Termék® Pályázati
ADATLAP
V/VI
A termékcsoport és/vagy a termék kereskedelmi megnevezése:

V.

Környezetvédelem

a) Jogszabályi megfelelés szerint
Csatoljon nyilatkozatot arról, hogy a gyártó a vonatkozó környezetvédelmi
engedélyeinek megfelelően működik, a termékgyártása során a termékben, és
csomagolásában lajstromozott és tiltott veszélyes anyagot nem használ fel, továbbá
alkalmazza a veszélyes anyagokra vonatkozó előírt jelöléseket, tájékoztatásokat.
b) Önként vállalt és alkalmazott gyakorlat
A kötelező előírásokon kívül a gyártó a termelés/értékesítés folyamatát érintően,
vagy egy-egy részterületen alkalmaz-e olyan megoldásokat, melyek környezetvédelmi
szempontból kedvezőbbek a hasonló termékekre vonatkozó általános gyakorlatnál.
Mutassa be a termék életciklusát - az alapanyagok, a gyártás, csomagolás, szállítás,
beépítés, használat, az azt követő megsemmisítés, újrahasznosítás lehetőségeit.
Csatolja a Környezetpolitikai nyilatkozatot (amennyiben rendelkezik ezzel). Mutassa
be az alkalmazott környezetvédelmi eljárásokat, melyeket a kötelező előírásokon felül
alkalmaz. Rendelkezik-e Környezetbarát Termék védjeggyel, ha igen, csatolja a
megléte - másolatban a tanúsító okiratot.
Mellékletek:
Az a) és b) pontokban adott válaszokat alátámasztó dokumentumok (vizsgálati
jelentések, tanúsítványok, stb.)

Kiváló Építési Termék® Pályázati
ADATLAP
VI/VI
A termékcsoport és/vagy a termék kereskedelmi megnevezése:

VI.

Fogyasztóvédelem és márkavédelem

a) Jogszabályi megfelelés szerint
Ismertesse a jogszabályban előírt fogyasztóvédelmi kötelezettségek teljesítését. (pld.
szavatosság, jótállás, gyártó feltüntetése a terméken stb.) A termékre vonatkozó
leírásokat, ismertetőket, szavatossági, jótállási feltételeket, a pályázó hogyan jeleníti
meg honlapján. Szállítói megfelelőségi tanúsítvány a pályázó honlapjáról letölthető-e.
A pályázat tárgyát képező termékre vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvek értékeinek és
megállapításainak (pld. felhasználási korlátozás, vagy ajánlás) hogyan szerepel a
pályázó honlapján? Csomagolás, kezelés, szállítás jogszabályi előírásait hogyan
teljesíti? (pld. a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó előírásokat, stb.)
Mutassa be a reklamációk kezelésének menetét (a gyártóhoz, forgalmazókhoz
érkezett reklamációk száma, mely a termékre, vagy annak hibás beépítésére
vonatkozik). Érkezett-e a pályázó cég, vagy termékkel szemben hatósági
elmarasztalás az elmúlt kettő év során? (Ha igen, ismertesse mi volt az, és mit tett a
kifogások megszüntetésére)
b) Önként vállalt és alkalmazott gyakorlat
Más termékektől való megkülönböztetés érdekében a pályázó egyéb törvényes
eszközöket is alkalmazhat. (pld. a pályázó korlátozhatja, vagy feltételekhez kötheti
azoknak a felhasználóknak vagy forgalmazóknak a körét, amelyeknek a terméket
eladja. ) Mutassa be az alkalmazott gyakorlatot. Mutassa be, mit tesz a termék
márkavédelme, a gyártó jó hírének megőrzése érdekében?
Elemzi-e vevők elégedettségéről gyűjtött információkat? Ha igen hogyan? (pld. külső
piackutató, közvélemény-kutató cég megbízása, tanúsító szervezet alkalmazása)
Mellékletek:
Az a) és b) pontokban adott válaszokat alátámasztó dokumentumok (vizsgálati
jelentések, tanúsítványok, stb.)

