
 

 

Rigips Hungária Gipszkarton Kft. 
1181 Budapest, Zádor u. 4.   Tel : (36-1) 296 0500 

www.rigips.hu 
  

 
 
 
 
 
Tisztelt Partnerünk!  Budapest, 2009. június 8. 
  

 

 

 

 2007. április 1-tıl megváltozott a gipszkarton lapok, a gipszkarton alapú speciális lapok (nagytáblás, 
akusztikus álmennyezetek, kazettás álmennyezeti betételemek), a gipsz alapú esztrich, a gipszes hézagoló 
anyagok, valamint a gipsz alapú glettek, vakolatok, illetve horganyzott acél vázszerkezeti  elemek 
minıségtanúsításának módja. 

A fent felsorolt termékcsoportok esetében bevezetésre kerültek a harmonizált európai szabványok, amelyek 
következménye, hogy a korábban ezen termékekre érvényes ÉME engedélyek hatálya megszőnt vagy a 
közeljövıben megszőnik. A Rigips Hungária Gipszkarton Kft. által forgalmazott minden, e 
termékcsoportokba tartozó terméket a vonatkozó európai szabványnak megfelelıen gyártották, ezért a 
minıség tanúsítást a továbbiakban ennek megfelelıen tudjuk dokumentálni. 

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 

(az építési termékek mőszaki követelményeinek, megfelelıség igazolásának, 
valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes 

szabályairól) 

pontosan meghatározza a minıség tanúsítás követelményeit.  

Az Önök tájékoztatására kiemelem a rendelet néhány, a Rigips Hungária Gipszkarton Kft. termékeire 
vonatkozó részét. 

4. § A megfelelıség igazolási eljárás alapját a következı jóváhagyott mőszaki specifikációk képezik: 

a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány; 

b) az Európai Unióhoz történı csatlakozást követıen az európai mőszaki engedély; 

c) az építıipari mőszaki engedély. 

 

5. § (1) Építıipari mőszaki engedély a szállító kérelmére akkor adható ki, ha nincs a termékre vonatkozó 
más jóváhagyott mőszaki specifikáció, vagy az ezekben foglaltaktól a termék jelentısen eltér. 

  

7. § (1) Honosított harmonizált európai szabvány közzétételét követıen - az abban foglaltaktól lényegesen 
eltérı termékekre kiadott ÉME-k kivételével - a szabvány alkalmazási területére vonatkozó építıipari 
mőszaki engedélyeket 1 éven belül vissza kell vonni. 
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9. § (1) A szállító feladata a termékre elıírt megfelelıség igazolási eljárás lefolytatása, valamint az eljárás 
eredményeként kiállított megfelelıség igazolásnak (megfelelıségi tanúsítvány vagy szállítói megfelelıségi 
nyilatkozat) a termékhez való csatolása. 

(7) A megfelelıség igazolásokat az igazolás kiállítója, illetve a szállító köteles azok kiállítását követıen 10 
évig megırizni. 

11. § (1) A szállító által kiállított megfelelıségi nyilatkozattal kell igazolni a termék megfelelıségét, ha a 
termékre vonatkozó mőszaki specifikáció a 4. számú melléklet 2. ii) pontjában szereplı megfelelıség 
igazolási módozatok valamelyikének alkalmazását írja elı. 

  

 12. § (1) Építési termékre CE megfelelıségi jelölés csak akkor helyezhetı el, ha a megfelelıség igazolása 
honosított harmonizált szabvány vagy európai mőszaki engedély alapján történt és a termék megfelel 
valamennyi rá vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvetı követelménynek. 

(2) A terméket a megfelelıség igazolás mellett a szállítónak megfelelıségi jelöléssel kell ellátnia a 6. számú 

melléklet szerint. 

(3) A CE megfelelıségi jelöléssel jogszerően ellátott import termékek korlátozás nélkül hozhatók 
forgalomba 

  

A Rigips Hungária Gipszkarton Kft. az általa forgalmazott termékeket CE jelöléssel hozza forgalomba, és 
minden egyes szállítmányhoz csatolja (a számla vagy szállítólevél utolsó oldalaként csatolva) a szállítói 
megfelelıségi nyilatkozatot. A feltüntetett CE jelen kívül kizárólag ez szükséges a továbbiakban a minıség 
igazolásához, ezért kérjük, hogy azt minden esetben ırizzék meg (ahogy a rendelet elıírja, 10 évig). A 
Szállítói Megfelelıségi Nyilatkozatokat utólag kiállítani nem tudjuk. A rendelet értelmében Önök is 
kötelesek vásárlóiknak Szállítói Megfelelıségi Nyilatkozatot adni. 
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Tájékoztatásul azon harmonizált szabványok száma és címe, amelyek a Rigips Hungária Gipszkarton Kft. 
által forgalmazott termékekre vonatkoznak: 

 

Szabványszám Szabvány címe Szabvány szerinti termékek 

MSZ EN 15283-1:2008 
Szálerısítéső gipszlemezek. 
Fogalommeghatározások, követelmények és 
vizsgálati módszerek. 1. rész 

Üvegszállal erısített gipszlapok (GRG, 
Glasroc F - Ridurit, Glasroc F - Riflex) 

MSZ EN 15283-2:2008 

Szálerısítéső gipszlemezek. 
Fogalommeghatározások, követelmények és 
vizsgálati módszerek. 2. rész 
Gipszrostlemezek (Rigidur)  

Gipszrostlapok (Rigidur) 

MSZ EN 520 Gipszkarton lemezek 
RB, RF, RBI, RFI típusú gipszkarton 
lapok, ClimaTop, ClimaFit 

MSZ EN 14195 
Fémkeretes elemek gipszkartonlemez-
rendszerekhez Rigips profilok (UW, UD, CW, CD) 

MSZ EN 13963 Gipszkarton lemezek fugázó anyagai  
Hézagoló anyagok ((Standard, Super, 
Vario, ProMix Mega, ProMix Finish) 

MSZ EN 14190 
Újrafeldolgozással elıállított gipszkarton 
termékek 

Casoprano, Gyptone, Rigiton, Rigiton 
ClimaTop, Rigiton ClimaFit 

MSZ EN 13279-1 Gipsz kötıanyagok és gipsz vakolóhabarcsok  

Rimano 0-3, Rimano 3-6, Rimano 6-30, 
Rimano Plus, Rimat Alfa, Rimat 100DLP, 
Rimat 150G, Rimat 160R, Modellgipsz, 
ModellgipszT, Riplano, Pro-Fin, Stukatúr 
gipsz, Stukatúr gipsz Torda 

MSZ EN 998-1 Falszerkezeti habarcsok Kültéri glett, Kültéri javító vakolat 

MSZ EN 13964 Álmennyezetek  
Rigips Quick Lock, Chicago Metallic 
tartószerkezeti sínek 
Armstrong kazettás álmennyezet 

MSZ EN 14353 Fém díszítıelemek és kiegészítı profilok 
gipszkarton elemekhez  

állítható kengyel; álmennyezeti függesztı 
elemek direktfüggesztı, nóniusz, rugós, 
kampós; keresztösszekötı, derékszögő 
horgony, CD biztonsági keresztösszekötı, 
Alu élvédı, Rimat élvédı 

MSZ EN 14566 
Gipszkartonlemez-rendszerek mechanikai 
szilárdítói Rigips csavarok 

MSZ EN 14496 
Gipsz alapú ragasztók hı és hangszigetelı 
rétegelt panelekhez és gipszkarton 
lemezekhez 

Rifix ragasztógipsz 

  

A különbözı szerkezetekre, rendszerekre vonatkozó minısítések továbbra is érvényben maradnak, és azok 
kiadásának feltételei sem változnak. 

  

Üdvözlettel, 

Szentesi Mária 
mőszaki vezetı 


