
 
 

 ÉMI Nonprofit Kft. TEI / 090519 

SEGÉDLET 
Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez 

Az építési termékek megfelelőség igazolásáról az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK 
Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv (CPD) 
rendelkezik.  
 
A CPD előírásainak  Magyarországon történő  alkalmazásáról a többször módosított  
1997. évi LXXVIII. törvény (Építési Törvény)1 41. §-a, valamint az építési termékek műszaki 
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet (R)2 intézkedik. 
 
Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak a külön jogszabályban meghatározott megfelelőség-
igazolással lehet forgalomba hozni, megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni. 
 
Ennek a segédletnek a célja, hogy útmutatást adjon a jogszabályi értelmezéshez és a Szállítói 
megfelelőségi nyilatkozat elkészítéséhez. 
 
A szállító megfelelőségi nyilatkozata 
11. § (1) A szállító által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolni a termék megfelelőségét, ha a termékre 
vonatkozó műszaki specifikáció a 4. számú melléklet 2. ii) pontjában szereplő megfelelőség igazolási módozatok 
valamelyikének alkalmazását írja elő. 
 (3) A szállítói megfelelőségi nyilatkozatnak az 5. számú melléklet 2. pontjában meghatározott információkat 
kell tartalmaznia. 
 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozat3: A szállító által kiadott megfelelőség igazolás. 

Tekintettel arra, hogy a joghatályos nyilatkozatot a gyártó vagy a gyártó meghatalmazottja ál-
lít(hat)ja ki, ezért Szállító alatt a Gyártó értendő. 
 
(R) 9. § (1) A szállító feladata a termékre előírt megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása, valamint az eljárás 
eredményeként kiállított megfelelőség igazolásnak (megfelelőségi tanúsítvány vagy szállítói megfelelőségi nyilatko-
zat) a termékhez való csatolása. 
 (7) A megfelelőség igazolásokat az igazolás kiállítója, illetve a szállító köteles azok kiállítását követően 
10 évig megőrizni. 
 (8) Az építési termék szállítóján kívül önálló megfelelőség igazolást kell adnia annak is, aki az építési 
termék forgalmazása vagy felhasználása során annak jellemzőit a szállítótól történő átvétel után megváltoztatta, 
vagy a rendeltetés szerinti alkalmazástól eltér. 
 

Szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója 
Importőr: a forgalomba hozatalért felelős személy 
Felhasználó: aki a terméket betervezi, beszerzi, beépíti, illetve felhasználja 

 
A megfelelőségi nyilatkozattal tehát a gyártó (szállító) jogilag felelősséget vállal a mindenkori 
felhasználó felé a termék felhasználási célra való megfelelőségért. 
Tekintettel arra, hogy a joghatályos nyilatkozatot a gyártó vagy a gyártó meghatalmazottja ál-
lít(hat)ja ki, ezért Szállító alatt a Gyártó értendő. 
(R) 14. § (1) A termékek 3. §-ban előírt műszaki követelményeinek teljesítését, a termékre vonatkozó megfelelőség 
igazolás meglétét, valamint az ennek alapját képező műszaki specifikációra való hivatkozás megalapozottságát a 
szállítónál és a felhasználónál az építésfelügyeleti és a fogyasztóvédelmi hatóság külön jogszabályokban meghatá-
rozott módon jogosult ellenőrizni. 

                                                        
1 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 
2 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség 
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól. 
3 Dőlt betűs szedéssel közöljük az idézett szövegrészeket. 
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A Megfelelőségi Nyilatkozat tartalmi követelményei  
CPD szerint: 
 
EC declaration of conformity  

 
The EC declaration of conformity shall contain in particular:  
 

 name and address of the manufacturer or his agent established in the Community, 
 description of the product (type, identification, use ...), 
 provision to which the product conforms, 
 particular conditions applicable to the use of the product, 
 name and address of the approved body, where applicable, 
 name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of - the 

manufacturer or of his authorized representative. 
 
The certificate and declaration of conformity shall be presented in the official language or languages of the Member 
State in which the product is to be used. 
 
EK-megfelelőségi nyilatkozat 
 
Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak különösen a következő adatokat kell tartalmaznia: 
 

 a gyártó vagy a gyártó Közösség területén letelepedett meghatalmazottjának a neve és címe, 
 a termék leírása (típus, azonosító, rendeltetés, stb.), 
 a rendelkezések, amelyeknek a termék eleget tesz, 
 különleges használati feltételek, 
 adott esetben az elismert szerv neve és címe, 
 annak a személynek a neve és beosztása, aki a gyártó vagy a gyártó meghatalmazottjának nevében alá-

írhatja a nyilatkozatot. 
 
AZ EK-megfelelőségi tanúsítványt és nyilatkozatot annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell kiál-
lítani, amelyben a termék felhasználásra kerül. 
 

(R) szerint: 
 
Szállítói megfelelőségi nyilatkozat 

 
A megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbi adatokat és információkat minden esetben tartalmaznia kell: 
 
a) az építési termék szállítójának (gyártójának, forgalomba hozójának, továbbforgalmazójának) nevét, azonosító 

jelét (márkajelét) és címét; 
b) az építési termék rendeltetési célját és azonosításához szükséges adatait, a gyártás dátumát, a termék típusát; 
c) azon kijelölt szervezetek megnevezését, azonosítási számát, amelyek tanúsítványai alapján a megfelelőségi nyi-

latkozat kiadásra került; 
d) azon műszaki specifikációk felsorolását, amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel; 
e) a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét; 
f) a szállító, gyártó, forgalmazó megfelelőségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének nevét és be-

osztását; 
g) a megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító cégszerű aláírását. 

 
A gyártás dátuma, a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje megadása a CPD-ben nem előírt! 
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Segédlet Szállítói megfelelőségi nyilatkozat kitöltéséhez: 
(Hivatkozás a R. 5. számú melléklet 2. pontjának megfelelően.) 

a. Az építési termék szállítójának (gyártójának, forgalomba hozójának, továbbforgalmazójá-

nak) nevét, azonosító jelét (márkajelét) és címét. 

Értelemszerűen a kért adatokat kell feltüntetni!   
Tekintettel arra, hogy a joghatályos nyilatkozatot a gyártó vagy a gyártó meghatal-
mazottja állít(hat)ja ki, ezért a forgalomba hozóra, továbbforgalmazóra vonatkozó 
adatközlés  egyedi esetek kivételével (pl. egy gyártó adott termékét adott kereskedő 
útján hozza forgalomba)  nem értelmezhető. A gyártónak a termékével együtt kell 
átadnia a nyilatkozatot (pl. a kereskedőnek), és a kereskedőnek ezt adja tovább a for-
galomba hozatal(ok) során. 
 

b. Az építési termék rendeltetési célját és az azonosításához szükséges adatait, a gyártás dá-

tumát, a termék típusát. 

Értelemszerűen a kért adatokat kell feltüntetni! 
A rendeltetési cél a műszaki specifikáció szerinti tervezett felhasználási terület.  
Értelemszerűen  ha ÉME4 a jóváhagyott műszaki specifikáció  az ÉME szerinti al-
kalmazási terület a vonatkozó bizottsági határozatban meghatározott tervezett fel-
használási területet (lehet). 
A gyártás dátuma megadható, pl.: a nyilatkozathoz csatolt  és a számlán feltüntetett 
sorszámú   Szállítólevélen megadott dátum, vagy a termék csomagolásán feltüntetve 
 életszerű / értelemszerű  hivatkozással. 

c. Azon kijelölt/ bejelentett szervezetek megnevezését, azonosítási számát, amelyek tanúsít-

ványai alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került. 

Értelemszerűen a kért adatokat kell feltüntetni! 
A megfelelőség igazolási eljárásba bevont kijelölt/ bejelentett szervezet megnevezé-
sét és azonosítási számát (kijelölés vagy bejelentés azonosító száma) kell feltüntetni, 
amely a kiadott tanúsítványban (tanúsítvány azonosító száma) szerepel. 
(3)-as megfelelőség igazolási módozat esetén a tanúsítvány helyett első típusvizsgá-
lat írandó! 

d. Azon műszaki specifikációk felsorolását, amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazol-

tan megfelel. 

Értelemszerűen az alkalmazott műszaki specifikáció(k) azonosító jelzetét (pl. a ki-
adott tanúsítványban feltüntetett, első típusvizsgálat során alkalmazott) kell feltüntet-
ni! 
(R) szerint: 
Jóváhagyott műszaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett mű-
szaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és rendszerint 
az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék megfelelőség igazolásának módozatait is. 
 
A megfelelőség igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk képezik: 
a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány, 

                                                        
4 Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) 
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b) európai műszaki engedély, 
c) az építőipari műszaki engedély (ÉME). 
 

e. A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét. 

Adott termékre, ha értelmezhető, az alábbi adatközlés célszerű! 
„Ez a nyilatkozat  a termékre megadott feltételek betartása esetén  a termék teljes 
(tervezett) élettartamáig / a termékből készült szerkezet elvárt használati élettartamá-
ig érvényes.  
A nyilatkozatot és a hozzátartozó megfelelőség igazolásokat a gyártó – a kiállítását 
követően – 10 évig őrzi.” 
(R) 9. § (7) A megfelelőség igazolásokat az igazolás kiállítója, illetve a szállító köte-
les azok kiállítását követően 10 évig megőrizni. 
A nyilatkozat érvényességét befolyásoló esetekben (pl. a megadott műszaki specifi-
káció, illetve gyártási körülmények változása, a szállító jogutód nélküli megszűnése, 
a terméket érintő lényeges változások) új nyilatkozat kiállítása szükséges.  

f. A szállító, gyártó, forgalmazó megfelelőségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képvise-

lőjének nevét és beosztását. 

Tekintettel arra, hogy a joghatályos nyilatkozatot a gyártó vagy a gyártó meghatal-
mazottja állít(hat)ja ki, a gyártó által felhatalmazott személynél: név és munkakör 
(pl. ügyvezető, üzemi gyártásellenőrzési megbízott), vagy név és gyártó meghatal-
mazott képviselője szövegezés tüntetendő fel.  
Az olvashatóság miatt, célszerűen előnyomtatva, tartalmazza a felhatalmazott képvi-
selő nevét és a beosztását (munkakörét), vagy a név alatt a gyártó meghatalmazott 
képviselője szöveget. 

g. A megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító cégszerű alá-

írását. 

Azonosítani kell a kiadott megfelelőségi nyilatkozatot (pl. Sorszám: 1/2009. Dátum: 
2009.05.19.).  
Az azonosítás a cég szabályozása szerinti visszakereshetőséget  pl. az eredeti aláírá-
sú nyilatkozat kerül megőrzésre, a termékkel kiadott nyilatkozat az eredeti aláírású 
nyilatkozat másolata(i)  célozza meg. 

 Különleges használati feltételek. CPD szerint! 
Adott termékre, ha szükséges, a gyártónak meg kell határoznia a termék felhasználá-
sával kapcsolatos feltételeket. Adott termékre, ha értelmezhető, az alábbi adatközlés 
célszerű! 

 A termék …………..-ig felhasználható. 
 A termék felhasználható zsákos kiszerelésnél a zsákon feltüntetett időpontig, öm-

lesztett terméknél a kiszállítástól számított 6 hónapig. 
 A használati feltételeket a Vásárlói tájékoztató tartalmazza. 
 Szállítás és tárolás során ………….. 
 A szakszerű beépítéssel, rendeltetésszerű használattal és az előírt karbantartással 

kapcsolatos gyártói feltételeket a …………….. tartalmazza. 
 Kezelési feltételek a termékre vonatkozó Biztonsági adatlap szerint. 

 Kiegészítő információ:  
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A nyilatkozaton az alábbi információkat célszerű feltüntetni, értelemszerűen! 
 
 EK-Megfelelőség tanúsítvány / EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azono-

sítója: 1234-CPD-…. (1234 a bejelentett szervezet azonosító száma) 
 A nyilatkozattal érintett termékek a termékre vonatkozó szállítólevél alapján azo-

nosíthatók. (Ha a nyilatkozat több termékre vonatkozik) 
 A nyilatkozat  a hivatkozott számú tanúsítvány másolatával, a műszaki specifi-

káció ZA.3. ábra szerinti adatokkal (CE megjelölés és címkézés), a vonatkozó biz-
tonsági adatlappal  a termékre vonatkozó szállítólevéllel együtt kerül átadásra. 

 A termék első típusvizsgálat alapján igazolt tulajdonságait a ………… tartalmaz-
za. (Pl. ÉMI Nonprofit Kft. által kiadott ETB.) 

 A termék első típusvizsgálat alapján igazolt tulajdonságai: A betonra vonatkozó 
egyéb  MSZ 4798-1:2004 szabvány 7.3. pontja szerinti  adatokat a Szállítólevél 
tartalmazza. 

 Vásárlói tájékoztató / Termékismertető, Beépítési- kezelési és használati útmutató 
a termékkel együtt átadva / a gyártó honlapján elérhető. 

 A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyi-
latkozat alapján érvényesíthető! 

A megfelelőségi nyilatkozat formai követelményei 

A nyilatkozat kötött formája nincs előírva. Általában önálló bizonylat, amelyet a kiszállítás során 
a szállítmányhoz, vagy a szállítólevélhez célszerű csatolni. Méretében, formájában igazodhat a 
gyártó egyéb céges iratainak külalakjához, vagy a termékhez csatolt beépítési-, kezelési és hasz-
nálati útmutatóhoz. 
 
 
Szállítói megfelelőségi nyilatkozat mintáját jelen SEGÉDLET 1. melléklete tartalmazza.  
EKSzállítói megfelelőségi nyilatkozat mintáját jelen SEGÉDLET 2. melléklete tartalmazza. 
 
 
Útmutatások a jogszabályi értelmezéshez és a Szállítói megfelelőségi nyilatkozat 
elkészítéséhez a szürkítve kiemelt szövegezésekben! 
 
 
Figyelem! 

Nem építési termékre kiadott szállítói megfelelőségi nyilatkozatra az alábbiak az irányadók.  
 Vonatkozó műszaki specifikáció (pl. gyártó által alkalmazott termékszabvány, gyártói speci-

fikáció).  
 MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 

1. rész: Általános követelmények 
Meghirdetés napja: 2004.12.01. 

 MSZ EN ISO2IEC 17050-2:2004 Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 
2. rész: Támogató dokumentáció 
Meghirdetés napja: 2004.12.01.  
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1. melléklet 
 

EKSZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Azonosító: ……… 

 
Gyártó: …………… 
 Cím: …………. 

Telefon: ………………………., fax: ………………….  
E-mail: ………….. 
Honlap: ……………….. 

 
A gyártás helye: ……….. 
 
A gyártás időpontja: ……………. 
 
A termék megnevezése: ………… 
 
A termék rendeltetési célja (tervezett felhasználási területe): …………… 
 
Különleges használati feltételek: …………… 
 
Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amelynek tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiadásra került:  
…………… 
(Notified body number: 1234) 
 
 
Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:  
……………. 
 
A nyilatkozat érvényességi ideje: …………. 
 
 
…………….., ……. Hely, dátum vagy 
 név név 
 munkakör gyártó meghatalmazott képviselője 
 vagy 
 
 
 
Kiegészítő információ: 
 ……….. 
 ……….. 
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2. melléklet 
 

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Azonosító: ……….. 

 
Gyártó: ………………… 
 Cím: …………… 

Telefon: ………………………., fax: …………………. 
E-mail: …………… 
Honlap: ………….. 

 
A gyártás helye: ………………..  

………………………….. 
 
A gyártás időpontja: …………… 
 
A termék megnevezése:  
 
A termék rendeltetési célja (tervezett felhasználási területe): ……….. 
 
Különleges használati feltételek: …………… 
 
Kijelölt szervezet megnevezése, azonosító száma, amelynek tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiadásra került: 

………………….. 
(Kijelölési Okirat száma: 123/2009 
 
Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:  
……………………. 
 
A nyilatkozat érvényességi ideje: …………….. 
 
 
…………….., ……. Hely, dátum vagy 
 név név 
 munkakör gyártó meghatalmazott képviselője 
 vagy 
 
 
 
Kiegészítő információ: 
 ……….. 
 ……….. 
 

 


