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Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az építési termékek forgalmazását Magyarországon sza-

bályozó 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 2013. június 30-ig még előírta a szállítói 

megfelelőségi nyilatkozat kibocsátását. Időközben ezt a rendeletet a 109/2013. (IV. 9.) Korm. 

rendelettel 2013. július 1-ével hatályon kívül helyezték, így a jövőben ilyen dokumentumot nem 

kell kiállítanunk. A korábban kiadott szállítói megfelelőségi nyilatkozatok a kiállításuktól számított 

öt évig még érvényben maradnak. 
 

Ugyanakkor 2013. július 1-től életbe lépett Magyarországon is az Európai Parlament és a Tanács 

305/2011/EU rendeletének azon előírása, amely minden tagországban un. teljesítmény nyilat-

kozat kiadására kötelezi a gyártókat a CE jelöléssel ellátott építési termékek esetében. 

 

A CE jelöléssel el nem látott építési termékekre vonatkozóan 2013. július 19-én életbe lépett a 

275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet, amely erre a termékkörre is előírta a teljesítmény nyilat-

kozat kiadását. A teljesítmény nyilatkozatok az EU rendelet szerint elektronikusan is közre-

adhatók. 
 

Az európai rendelet szerint építési terméknek számít bármely olyan termék vagy készlet, amelyet 

azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó 

jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel 

kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.  
 

Mindazon termékek tehát, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe a rendelet szerint nem számíta-

nak építési terméknek, így azokra nem szükséges teljesítmény nyilatkozat kiadása. A gyártó 

önkéntesen is kibocsáthat teljesítmény nyilatkozatot, amennyiben azt szükségesnek tartja. 
 

A Sika csoport gyárai által gyártott és CE jelöléssel ellátott építési termékek idegen nyelven ki-

adott teljesítmény nyilatkozatait folyamatosan fordítjuk magyarra és töltjük fel honlapunkra. 
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A CE jelöléssel el nem látott termékek esetén – a nemzeti szabályozásnak megfelelően – a Sika 

Hungária Kft. fogja kiadni folyamatosan a teljesítmény nyilatkozatokat a 275/2013. (VII.16.) 

Kormány rendelet előírásainak megfelelően. Ezek a teljesítmény nyilatkozatok is honlapunkon 

lesznek hozzáférhetőek: 

 

www.sika.hu 
 

 

Kérésük esetén azokat soron kívül is rendelkezésükre tudjuk bocsátani. 
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