
SEGÉDLET
Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez

 Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Kht.

Az építési termékek megfelelőség igazolásáról az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK 
Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Direktíva (CPD/ 
ÉTD) rendelkezik. 
Az  ÉTD  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.

∗Étv 41. §3  Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak a külön jogszabályban meghatározott megfelelő-
ség-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. További eligazítást és általános mintát az MSZ EN 
ISO/IEC 17050-1:2004 és MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004 jelzetű szabványok adhatnak.

∗∗A szállító megfelelőségi nyilatkozata

 (R) 11. § (1) A szállító által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolni a termék megfelelőségét, ha a ter-
mékre vonatkozó műszaki specifikáció a 4. számú melléklet 2. ii) pontjában szereplő megfelelőség igazolási módoza-
tok valamelyikének alkalmazását írja elő.

(3) A szállítói megfelelőségi nyilatkozatnak az 5. számú melléklet 2. pontjában meghatározott informá-
ciókat kell tartalmaznia.

 Szállítói megfelelőségi nyilatkozat: A szállító által kiadott megfelelőség igazolás.

(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 ter-
mék 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 szállító jogilag felelősséget vállal a mindenkori felhaszná-
ló felé a termék felhasználási területre való megfelelőségért.
(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:
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 utasítások,
− adott esetben az elismert szerv neve és címe,
− annak a személynek a neve és beosztása, aki a gyártó vagy a gyártó meghatalmazottjának nevében  

aláírhatja 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 szállítói 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 megfelelőségi nyilatkozat formai követelményei

A nyilatkozat általában önálló bizonylat, amelyet a kiszállítás során a szállítmányhoz, vagy a 
szállítólevélhez célszerű csatolni. Méretében, formájában igazodhat a gyártó egyéb céges iratai-
nak külalakjához, vagy a termékhez csatolt beépítési-, kezelési és használati útmutatóhoz.
Szerepelhet azonban egy közlésben, katalógusban, vagy a termékre, az eljárásra vagy a szolgálta-
tásra vonatkozó használati utasításban is.

A 4. oldalon bemutatott MINTA Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat egy lehetséges formai kialakítást szemléltet.
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A követelmények értelmezése:
(A jelek a R. 5. számú melléklet 2. pontjának felsorolás jeleit és a közölt nyílászáró megfelelőségi nyilatkozat minta 
jelöléseit követik.)

a. Az építési termék szállítójának (gyártójának, forgalomba hozójának, továbbforgalmazójának) nevét, azono-
sító jelét (márkajelét) és címét.

Értelemszerűen a termék szállítójának adatit kell feltüntetni!
b. Az építési termék rendeltetési célját és az azonosításához szükséges adatait, a gyártás dátumát, a termék tí-

pusát.
A rendeltetési cél a tervezett felhasználási terület (pl. homlokzati nyílászáró). 
Értelemszerűen ide beírható az ÉME4 szerinti alkalmazási terület.
Azonosítani kell a terméket – legalább gyártási dátum, gyártási tétel szinten –, amelyhez a 
nyilatkozat kiadásra került.

c. Azon kijelölt szervezetek megnevezését, azonosítási számát, amelyek tanúsítványai*** alapján a megfelelő-
ségi nyilatkozat kiadásra került.

A megfelelőség igazolási eljárás során a nyílászárók vizsgálataiban adott feladat elvégzésére 
kijelölt/bejelentett tanúsító szervezet vagy kijelölt/bejelentett vizsgálólaboratórium(ok) 
vesz(nek) részt. Ezen szervezet(ek) azonosítási számát kell feltüntetni.
***Megjegyzés: (3)-as megfelelőség igazolási módozat esetén a tanúsítvány helyett első típusvizsgá-
lat írandó!

d. Azon műszaki specifikációk felsorolását, amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel.
Értelemszerűen az alkalmazott műszaki specifikáció(k) azonosító jelzeteit kell feltüntetni! Ez 
egy lista a műszaki specifikációk számával, kiadási évszámával és címével. A nemzeti szab-
ványok (MSZ, MSZ EN, MSZ ISO, MSZ EN ISO) jelzetűek.

(R) szerint: 2. § (5) Jóváhagyott műszaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváha-
gyott és közzétett műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelmé-
nyeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék megfelelőség igazolásának módo-
zatait is.
4. § A megfelelőség igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk képezik:
a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány,
b) európai műszaki engedély,
c) az építőipari műszaki engedély (ÉME).

e. A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét.
Ez a nyilatkozat − a megadott műszaki specifikáció, a termék első típusvizsgálat 
alapján igazolt műszaki jellemzőinek, illetve gyártási körülményeinek változatlansá-
ga esetén − visszavonásig érvényes.

f. A szállító, gyártó, forgalmazó megfelelőségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének nevét és 
beosztását.

A megfelelőségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőnek nem kell feltétle-
nül a cégvezetőnek lennie. Az olvashatóság miatt célszerűen tartalmazza előnyomtat-
va a nevet és a beosztást.

g. A megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító cégszerű aláírását.
Azonosítani kell a kiadott megfelelőségi nyilatkozatokat. Az azonosítás a cég iratke-
zelése szerinti visszakereshetőséget célozza meg.
(R) 9. § (7) A megfelelőség igazolásokat az igazolás kiállítója, illetve a szállító köteles azok kiállítását  
követően 10 évig megőrizni.

4 Építőipari Műszaki Engedély (ÉME)
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MINTA
Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat

A 12/06-AB szerződés szerinti nyílászárók
            a műszaki specifikáció(k) követelményeinek megfelelnek.     (b)

Azonosító:
12/2006-AB

                  (g)

Minta Kft.
H-9876 Kisváros, 
Kertekalja 4.
Telefon: 99/989-989

                                                              (a)

A termék megnevezése, rendeltetése,
felhasználási területe:
A MINTA típusú fa ablak szerkezetek
homlokzati nyílászárók közepes igénybevétel-
re;
Nyaralókba, lakóházakba, közösségi- és szoci-
ális épületekbe, valamint ha a tervezési fel-
tételek megengedik ipari és egyéb létesítmé-
nyekbe építhetők be.
Gyártás dátuma: 2005.02.01.                 (b)

Vizsgálószervezet, amelynek első típusvizsgálata alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra 
került:
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (ÉMI Kht.)
Központi Laboratórium Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium
1113 Budapest, Diószegi út 37.
(Kijelölési okirat száma: GKM 090/2005; Akkreditálási szám: NAT-1-1110/2003) (c)
Műszaki specifikáció(k), amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel:

− MSZ 9384-2:1989 Ablakok és erkélyajtók műszaki követelményei.
− MSZ 9384-9:1988 Ablakok és erkélyajtók anyagtól függő műszaki köve-

telmények
− A-9999/2005 Építőipari Műszaki Engedély – ÉME (ÉMI Kht.) (d)

Műszaki paraméterek:
a termék szakszerű beépítése, rendel-
tetésszerű használata és előírt kar-
bantartása esetén az 
MSZ 9384-2:1989 szerint

L2 V3 SZ2 H2 LH3 TB

Érvényes:
Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Kelt: Kisváros, 2005.02.08.
 (e) (f) (g)
Melléklet: 
Beépítési- kezelési és használati útmutató Kiss Balázs József

ügyvezető igazgató

Kiegészítő információ:
A termék megfelelőségét a gyártó megbízására az ÉMI Kht. ……… éves rendsze-
rességgel vizsgálja.

Szállítói_megfny_segedl8.doc.doc

M. 
Kft


	MINTA
	Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat
	A 12/06-AB szerződés szerinti nyílászárók
	            a műszaki specifikáció(k) követelményeinek megfelelnek.     (b)
	Telefon: 99/989-989
	L2
	V3
	SZ2
	H2
	LH3
	TB



