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Mi a Teljesítménynyilatkozat?
Az a GYÁRTÓ által, a termékhez piacra kerülésekor mellékelendő nyilatkozat, amelyben deklarálja a termék 
releváns termékjellemzői vonatkozásában igazolt teljesítményértékeit és felelősséget vállal azért, hogy az adott 
termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek.

Mikor tudja kiállítani ezt a gyártó?
- műszaki előírás birtokában: (termékszabvány: hEN szabvány, MSZ szabvány,vagy egyedi műszaki értékelés: 

ETA, NMÉ)
- teljesítményigazolási eljárás lefolytatása után: teljesítmény meghatározás és/vagy tanúsítási eljárás (gyártó 

és vagy független kijelölt szervezetek által)

Milyen formában mellékelheti a gyártó?
Nyomtatott vagy elektronikus formában. (Kérésre nyomtatott formában!)

157/2014/EU rendelet a weboldalon való közzététel feltételeiről!
- módosítás nem megengedett,
- weboldal karbantartása, elérhetősége,
- elérési mód megadása,
- díjmentes hozzáférés
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Mikor nem szükséges kiállítani?
„Kivételek” esetén (nem sorozatgyártás):
• egyedi,
• hagyományos,
• helyszínen gyártott 

termékeknél

Milyen nyelven kell kiállítani?
Adott tagállam nyelvén, ahol a terméket forgalmazni/beépíttetni tervezik.

Megőrzési ideje?
10 év, amennyiben adott termék vonatkozásában nincs egyéb rendelkezés.
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Formai rendelkezések alapvető szempontjai:

Rugalmasság:
• eltérő forma használata is megengedett (a tartalmi elemek megtartása mellett),
• a pontok (adatok) sorrendje felcserélhető,
• a nem releváns pontok kihagyhatók,
• egyes pontok összevonhatók,
• nem szükséges a pontok számozása

Egyértelműség:
• Egy nyilatkozaton több terméktípus, termékskála megadása esetén egyértelműen ki kell derüljön, hogy 

mely típusra mely teljesítmény/ek vonatkoznak!

CE jelölés:
- jelentése: a termék megfelel a vonatkozó Teljesítménynyilatkozatban  leírtaknak
- a gyártó feladata a termékre/csomagolásra való felhelyezése
- kizárólag harmonizált műszaki előírás hEN termékszabvány vagy ETA esetén használandó!
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A CE jelölést jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül 
kell feltüntetni az építési terméken vagy az ahhoz csatolt 
címkén. Amennyiben a termék jellege miatt ez nem 
lehetséges, vagy nem indokolt, a jelölést a csomagoláson, 
illetve a kísérő dokumentáción helyezik el. 

A CE jelölést annak az évszámnak az utolsó két számjegye 
követi, amely évben a jelölést először elhelyezték, valamint a 
gyártó neve és bejegyzett címe, vagy nevének és címének 
könnyű és egyértelmű beazonosításra alkalmas védjegye, a 
termék típusának egyedi azonosító kódja, a 
teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma és a 
nyilatkozatban szereplő teljesítmény szintje vagy osztálya, az 
alkalmazott harmonizált műszaki előírásra való hivatkozás, 
adott esetben a bejelentett szerv azonosító száma, valamint 
a vonatkozó harmonizált műszaki előírás szerinti rendeltetés. 

Bejelentett szervezet 
azonosító száma

Gyártó neve
Címe

A jelölés 
elhelyezésének két 
utolsó számjegye

A 
teljesítménynyilatkozat 

hivatkozási száma

A vonatkozó hEN vagy 
ETA száma

A termék rendeltetése
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A Teljesítménynyilatkozat tartalmi elemei:
………….. sz.  

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  

 

2. Felhasználás célja/i: 

 

3. Gyártó neve és címe:  

 

4. A meghatalmazott képviselő neve és címe: 

  

5. Az Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és 
ellenőrzésére szolgáló (AVCP) rendszer(ek):  

 

6. Műszaki előírás: 

 

7. Bejelentett szerv(ek):  

 

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

 

Alapvető 
terméktulajdonságok 

Teljesítmény Műszaki előírás 

  

   

  

1. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. 
pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott 
gyártó a felelős.  
 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
                                                                         
Hely/ Dátum,   
      a gyártó aláírása + pecsét 
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6) Műszaki előírás: 

• a Teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma lehet:

Harmonizált műszaki előírások – harmonizált termékjellemzők – Uniós forgalmazás:

o Harmonizált EN termékszabvány (kötelező) – CE jelölés is alkalmazandó!
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y

o Európai Műszaki Értékelés (ETA) (EAD-ok alapján készülnek) – CE jelölés is alkalmazandó!
Műszaki értékelő Szervezetek (TAB) készítik
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&num=TAB&text=Technical%20As
sessment%20Body
Egyedi műszaki előírás: konkrét gyártó konkrét termékére készülnek!
Tartalmuk: a termék (terméktípusok)leírása, azonosítása, releváns termékjellemzők megadása,
a termékjellemzők teljesítményértékeinek a megadása!
Nincsen rá hEN termékszabvány, vagy attól jelentősen eltér! 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&num=TAB&text=Technical Assessment Body
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• a Teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma lehet (folytatás):

NEM harmonizált műszaki előírások – Magyarországi betervezés és beépítés - CE jelölés NINCS!:

o Nem harmonizált EN termékszabvány,
o Nemzetközi (ISO) termékszabvány,
o Magyar MSZ termékszabvány

HA tartalmazzák:
 a termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges termékjellemzőket, ezek vizsgálati/értékelési 

módszereit,
 A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, (AVCP) rendszer vagy 

rendszerek meghatározását.

o Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) Műszaki értékelő Szervezetek (TAB) készítik
http://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/hatalyos-kijelolessel-rendelkezo-szervezetek
Egyedi műszaki előírás: konkrét gyártó konkrét termékére készülnek!
Tartalmuk: a termék (terméktípusok)leírása, azonosítása, releváns termékjellemzők megadása,
a termékjellemzők teljesítményértékeinek a megadása!
Ha nincs a fenti feltételeknek megfelelő termékszabvány és a gyártó csak magyarországi piacra szánja a 
termékét!

http://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/hatalyos-kijelolessel-rendelkezo-szervezetek
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6) Műszaki előírás (folytatás):

Mit kell ebbe a pontba odaírni?

• Termékszabvány esetén: meg kell adni a vonatkozó termékszabvány azonosítóját (dátummal együtt)

• Nemzeti vagy Európai Műszaki Értékelés esetén:

o A műszaki értékelés azonosítója, kibocsátásának dátuma: 
pl. Nemzeti Műszaki Értékelés: A-sorszám/évszám 2017.10.12.
pl. Európai Műszaki Értékelés: ETA – évszám utolsó két számjegye/sorszám  2017.10.26.

o A műszaki értékelést végző szervezet:
pl. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
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5) Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló 
(AVCP) rendszer(ek): 

Ezeket a rendszereket a 305/2011/EU rendelet (CPR) V. melléklete tartalmazza.

2014. tavaszán  megjelent a 568/2014/EU rendelet: A CPR V. mellékletének módosítása alapján a Műszaki 
értékelések esetén maga a műszaki értékelés tekintendő típus meghatározásnak, ezért ezt a feladatot kiveszi 
a bejelentett tanúsító/vizsgáló szervezet hatásköréből.

Az adott termékre vonatkozó műszaki előírások tartalmazzák az adott építési termékre vonatkozó rendszert, 
illetve - a felhasználási terület függvényében - rendszereket.
A műszaki előírások készítői az egyes termékcsoportokra vonatkozó ún. Uniós Bizottsági Határozatokból 
állapítják meg az adott termékre vonatkozó rendszert.

A rendszereket számmal jelöljük: (1+), (1), (2+), (3), (4) rendszer!

A rendszerek meghatározzák, hogy a termék teljesítményigazolási eljárása során mi a feladata a gyártónak, 
illetve egyes esetekben mi a feladata a bejelentett tanúsító/vizsgáló szervezeteknek.
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A gyártó feladatai minden rendszer esetében:

- üzemi gyártásellenőrzés

- az üzemben vett minták meghatározott vizsgálati terv szerinti vizsgálata

- teljesítménynyilatkozat kiállítása 

(1) és (1+) rendszer esetében: Bejelentett Tanúsító Szervezet feladata:

- az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok, számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a 
termék leíró dokumentációja alapján

- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata

- az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése

- kiadja: a termék teljesítmény állandósági  tanúsítványát

- szúrópróbaszerű vizsgálatok (a gyártó üzemben vagy  raktárhelyiségeiben vett mintán) (1+)
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(2+) rendszer esetében: Bejelentett Tanúsító Szervezet feladata:

- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata

- az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése

- kiadja: az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi  tanúsítványát

A gyártók feladata az alábbiakkal bővül:

- az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok, számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a 
termék leíró dokumentációja alapján

(3) rendszer esetében: Bejelentett Vizsgáló Szervezet feladata:

- az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok, számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a 
termék leíró dokumentációja alapján

(4) rendszer esetében: minden a gyártó feladata!

A Teljesítménynyilatkozat kiállításának a feltétele a fenti feladatok elvégzése, illetve 
elvégeztetése!
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7) Bejelentett szervezetek: 

Harmonizált műszaki előírások tekintetében a 305/2011/EU jogszabály alapján bejelentett szervezetek:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

Nem harmonizált termékszabványok és Nemzeti műszaki értékelések tekintetében a 275/2013. (VII.16.) 
kormányrendelet alapján kijelölt szervezetek:
http://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/hatalyos-kijelolessel-rendelkezo-szervezetek

Mit kell ebbe a pontba odaírni?

(1), (1+), (2+) rendszerek esetén: Tanúsító Szervezet neve, (NB) száma, címe

pl. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. NB: 1415
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. (Tanúsítási Iroda)

(3) rendszer esetén: Vizsgáló Szervezet neve, (NB) száma, címe

pl. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. NB: 1415
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. (ÉMILAB)

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main
http://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/hatalyos-kijelolessel-rendelkezo-szervezetek
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8) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető 

terméktulajdonságok

Teljesítmény Műszaki előírás

A vonatkozó műszaki 

előírásban megadott, a 

termék rendeltetési 

területéhez tartozó összes

termékjellemzőt fel kell 

sorolni ebben az 

oszlopban!

Azonban nem kell 

mindhez teljesítményt 

megadni, amihez nem 

adnak meg azt kell NPD-

vel (nincs meghatározott 

teljesítmény) jelölni!

A teljesítményt „konkrétan” kell 

megadni 

szintek/osztályok/leírás révén! 

Ahol nem nyilatkoznak a 

teljesítményről: ott NPD!

Ha a teljesítmény valamilyen 

feltételhez kötött, akkor azt is 

meg kell adni!

Ahol jogszabályi követelmény 

van, azt kötelező megadni pl. 

OTSZ

Képlet nem adható meg!

Pl. EN 14081-

1:2005+A1:2011
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1) A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

• a termék neve, kereskedelmi név, 
• a vonatkozó műszaki előírás szerinti termékjelölés: pl. fém kémény béléscső:

T400-N2-D-Vm-L40045-G(16)M
• meg kell egyezzen a termék műszaki értékelésében (NMÉ/ETA), illetve a tanúsítványán szereplő 

terméknévvel/azonosítóval/jelöléssel, stb)
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2) Felhasználás célja/i (rendeltetése):

• a gyártó határozza meg (előre!)
• A felhasználási terület függvényében változik a termékre vonatkozó teljesítményigazolási eljárás
Pl. általános felhasználásra beltéri ajtó 4-es rendszer, ugyanezen ajtó menekülési útvonalon történő 
felhasználásra 1-es rendszer



Tudnivalók a Teljesítménynyilatkozatról!

18

3) A gyártó neve és címe:
Gyártó (CPR I. fejezet, 2. cikk):
az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt 
egy ilyen terméket terveztet vagy gyártat és értékesít

Gyártó fő feladatai (CPR 11. cikk):
• gyártói felelősséget vállal az építési termékért (szimpla vagy készlet)
• üzemi gyártásellenőrző rendszert működtet (rendszertől függetlenül)
• kiállítja a teljesítménynyilatkozat az építési termékre, ezzel nyilatkozik

annak teljesítménye állandóságáról
• beépítési, összeszerelési utasítást ad a termékhez
• készletnél gyakran „rendszergazda”, lehet hogy csak egy komponenst

gyárt, de az összes komponens felett kontrollja van
Gyártóhely: az az „üzem” ahol gyakorlatilag elkészítik a terméket!

Azok az esetek, amelyekben a gyártói kötelezettségek az importőrökre és a forgalmazókra vonatkoznak 
(CPR 15. cikk):
Amennyiben egy importőr vagy forgalmazó:
a saját nevében vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy terméket, illetve olyan módon módosít egy már 
forgalomba hozott építési terméket, ami befolyásolhatja a teljesítményét, az GYÁRTÓNAK tekintendő!
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4) A meghatalmazott képviselő neve és címe:

Meghatalmazott képviselő (CPR 12. cikk):
A gyártó által írásbeli megbízással meghatalmazott képviselők, akik 
ellátják a megbízásban meghatározott feladatokat.

Feltétele: 
írásbeli megbízás

Feladatai lehetnek:
- a bejelentett szervek eljárásaiban képviseli a gyártót,
- megőrzi és adott esetben a nemzeti felügyeleti hatóságok számára hozzáférhetővé teszi a 
teljesítménynyilatkozatot és a műszaki dokumentációt,
- az illetékes hatóságok felkérésére a megbízása körébe tartozó termékekből eredő kockázatok kiküszöbölése 
érdekében tett intézkedések terén együttműködik az illetékes nemzeti hatóságokkal. 
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A Teljesítménynyilatkozat zárása:

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítménynek. 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: név/beosztás

Dátum ..............................................................................
(aláírás)

AZONOSÍTÓ!



KÖSZÖNJÜK A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


