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2014 decemberében a TÜV Rheinland Intercert Kft (továbbiakaban TÜVRheinland) és a SAASCO Tanácsadó 
és Mérnökiroda Kft. (továbbiakban SAASCO) megalapította a CE klubot.  

 

A CE Klub olyan közösség, ahol az Európai CE megfelelőséggel kapcsolatos jogi szabályozások értelmezése, 
valamint a konkrét követelmények műszaki tartalma tematikus megközelítésben havi gyakorisággal 
napirendre kerül a TÜVRheinland és a SAASCO szakembereinek -és esetenként meghívott előadók- 
közreműködésével, magyarázatával.  

A klub rendezvényei világos válaszokat adnak a napi kérdésekre, kötelezettségekre és az előírások műszaki 
tartalmaira. 

 

Az egyes klubnapok témái különbözőek lesznek. Igyekszünk körüljárni a leginkább aktuális témákat a CE 
jelöléssel kapcsolatban termékköröknél, főként a gépek, villamos berendezések és építési termékek körére 
fókuszálva.  

Az előzetes tematika vázlatot az I. sz. melléklet tartalmazza. 

A havonta változó témákat a CE Klub Facebook és a CE Club Linkedin profilokon ismertetjük, valamint 
a közreműködők/támogatók által biztosított egyéb csatornákon keresztül. 

Az egyes programok felépítése jellemzően így alakul: 

• Az adott téma elméleti hátterének, kereteinek, általános követelményeinek áttekintése, bemutatása 
röviden. 

• Konkrét szakmai részletek, újdonságok, érdekességek – gyakorlatias megközelítéssel. 

• Kérdések-válaszok, kötetlen konzultáció, tapasztalatcsere a témavezetőkkel és a egymás között. 

 

• Elsősorban azoknak a kis- és nagy vállalkozások képviselőit, akik tisztán akarnak látni termékük 
európai CE megfelelőségével kapcsolatban.  

• Szívesen látjuk tagjaink között azokat az egyetemistákat, magánszemélyeket, akik tudásukat 
szeretnék bővíteni a CE megfelelőség-értékeléssel kapcsolatban. 

A ceklub@ce-jeloles.hu e-mail címre történő levélen keresztül, illetve az alábbi közösségi oldalakon. 

Facebook: CE Klub 

LinkedIn: CE Club 

A klubtagok minden rendezvényről értesítőt kapnak. Ezen felül jogosulttá válnak a rendezvényeken való 
részvételre, továbbá az ott elhangzó információs anyagok díjmentes elérésére.  
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• A klubtagság az alapítók szándékai szerint ingyenes. A klub eseményei az érdeklődés nagyságától 
függően az országban több helyszínen kerülhetnek megszervezésre. (pl. TÜVRheinland épülete - 
Budapest 1132 Váci út 48 a-b, SAASCO rendezvényterem – Budapest, Lurdy ház vagy Gyöngyös, 
valamint a támogatók által felkínált helyszínek), 

• a költségeket a szervezők fedezik, eseményenként külön-külön előzetesen történő megállapodás 
alapján, 

• a klub alapvetően szakmai ismereteket, információt kínál, így az egyes eseményeken csak szerény 
ellátást biztosít (pl. pogácsa, kávé…), nem cél a különösebb reprezentáció, 

• a tagokat semmilyen egyéb kötelezettség nem terheli – csak a rendezvényeken történő részvétel, ha 
előzetesen regisztráltak arra! 

• A rendezvények díjmentesek, DE ha valaki előzetesen jelentkezett, továbbá a megadott határidőig 
nem jelezte lemondási szándékát – és mégsem jön el, „büntetést” kell fizetnie (hiszen valószínűleg 
mástól elvette a lehetőséget, valamint a szervezéssel kapcsolatban felesleges kiadásokat okozott). A 
„büntetés” mértéke: 5.000 Ft + ÁFA / igazolatlan hiányzás. Erről az esemény szervezője a 
rendezvényt követően átutalásos számlát küld. 

 

A rendezvények meghirdetése, szervezése, koordinációja, a meghívók készítése és postázása a CE Klub 
titkárságán keresztül történik.  

A titkársági teendőket a TÜVRheinland és a SAASCO erre kijelölt személyei látják el havi váltásban, minden 
egyes rendezvényt megelőzően a főrendező megnevesítésével.  

 

A klub működését a következő szakmai szervezetek is támogatják: 

• MATE - Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület 

• EMOSZ - Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége 

• Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

• Támogató szervezeteink listája folyamatosan bővül... 

 

I. sz. melléklet – Előzetes tematika 
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I. sz. melléklet – Előzetes tematika 
Témakör Célcsoportok EU direktíva/szabvány terület 

használt gépek, gépátalakítások, 
felújítások 

gép gyártók, átalakítók, 
feldolgozóipari cégek 
munkavédelmi szakemberei 

MD, harmonizált szabványok, 
kockázatelemzés 

gépegyüttesek, gépsorok, 
integrált gyártórendszerek 

rendszer integrátorok, 
tervezők, kivitelezők 

MD, harmonizált szabványok, 
kockázatelemzés 

nagykonyhai készülékek és 
berendezések  

gyártók és forgalmazók, 
beruházók 

LVD alá harmonizált szabványok 
EN 60335-2-36 

EN 60335-2-37 

EN 60335-2-38 

EN 60335-2-39 
EN 60335-2-42 

EN 60335-2-47 

EN 60335-2-48 

EN 60335-2-49 
EN 60335-2-50 

EN 60335-2-58 

EN 60335-2-62 

EN 60335-2-64 
EN 60335-2-90 

EN 60335-2-99 

garázskapuk, redőnyök, 
védőtetők, redőnyök, ablakok, 
ajtók hajtásai 

hazai gyártók, forgalmazók CPR, MD és LVD direktívák és  
EN 60335-2-95 

EN 60335-2-97 

EN 60335-2-103 

EMC villamossági termék gyártók és 
forgalmazók 

EMC alá harmonizált szabványok 

fittness for use 

(kidolgozás alatt lévő 
szolgáltatás) 

forgalmazók, (Metro, Auchan, 
Tesco, Euronics, stb) 

háztartási készülékek, szórakoztató 
elektronika, kéziszerszámok, 
alkatrészek, mechanikai eszközök, stb. 

nagyméretű présgépek  nagyméretű présgépek 
üzemeltetői 

MD, harmonizált szabványok, 
kockázatelemzés 

irodatechnikai berendezések számítástechnikai gyártók és 
forgalmazók 

LVD alá harmonizált irodatechnikai  
szabványok 

villamos szerelési anyagok hazai gyártók és forgalmazók, 
villanyszerelő szakemberek 

LVD alá harmonizált szerelési anyag 
kábel, vezeték szabványok 

Wellness - zuhanykabinok, 
pezsgőfürdők, szaunák 

hazai gyártók, forgalmazók, 
szállodák, panziók 

EN 60335-2-53 

EN 60335-2-60 
EN 60335-2-105 

gépek villamos berendezése, 
vezérlések, automatikák, 
szoftverbiztonság 

villamos gép tervezők, 
vezérlőszekrény tervezők, 
gyártók, forgalmazók 

EN 60204 

„Gyár, mint termék” – integrált 
gyártóeszközök, amelyek 
egyúttal építmények is… 

rendszer integrátorok, 
tervezők, kivitelezők 

Átfogó megközelítés az egyes 
termékcsoportokra, létesítményekre 
vonatkozó követelmények egyidejű 
teljesítési kényszeréből fakadóan.  


