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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSREND 2021

A 2021. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Felhívás,
a pályázatok benyújtásához szükséges megfelelőségi dokumentumokra 

vonatkozó iránymutatás

2. számú Melléklet

(A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket 
a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt 
kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.)

Az alábbi listában azon megfelelőségi dokumentum fajtákra vonatkozó iránymutatás található, amely adott kategórián 
belül a leggyakoribb jogszabályi elvárás. Ezen túlmenően a pályázati termékre/termékcsaládra, illetve szolgáltatásra egyéb 
jogszabályi követelmény is vonatkozhat a pályázat egyediségének megfelelően.
Amennyiben ezen dokumentumok teljességével kapcsolatban kérdés merül fel, úgy a Pályázati Felhívás 5. pontjában meg-
fogalmazottak szerinti konzultációra van lehetőség.

Pályázati főcsoport Megfelelőségi dokumentumok leírása

1. Ipari gépek, berendezések; 
háztartási, irodatechnikai eszközök, 
berendezések

–  Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának 
megfelelően (pl. MD, LVD, EMC, PED, RoHS, RED), 

–  Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén) - Használati és kezelési útmutató

2. Járművek –  Típusengedély

3. Ruházati termékek és kiegészítők –  1 éven belüli, független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati 
jegyzőkönyv (biztonsági és minőségi paraméterek)

–  Termékcímkék másolata

4. Kozmetikai termékek –  Kémiai, mikrobiológiai vizsgálati jegyzőkönyv (1 éven belüli, független, 
akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv)

–  Nyilatkozat a CPNP regisztrációról
–  Forgalomba hozatali címke másolata
–  Felelős személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázni kívánt 

termék/termékek termékinformációs dokumentációja (TID dosszié) 
a hatályos jogszabályoknak megfelelő

5. Háztartás-vegyipari termékek, 
vegyipari termékek

–  Laboratóriumi vizsgálatokat igazoló vizsgálati jegyzőkönyv (1 éven belüli, 
független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv)

–  Forgalomba hozatali címke másolata
–  Magyar nyelvű biztonsági adatlap
–  Egészségügyi államigazgatási szerv részére történő bejelentés igazolása

6. Bútorok, lakás- és irodai 
berendezések, felszerelések, kellékek

–  Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén)
–  Használati és kezelési útmutató
–  Ahol a termék funkciója megköveteli, ott a vizsgálati eredmények 

(pl. gyermekbútor esetében kémiai vizsgálatok)

7. Építési termékek, 
energiahatékonysági építési termékek

–  CPR szerinti teljesítménynyilatkozat és a megalapozó dokumentumok 
(tanúsítványok, vizsgálati jegyzőkönyvek) + minimum követelmények 
meghatározása (7/2006 TNM szerint)

8. Megvalósult létesítmények –  Jogerős használatbavételi engedély

9. Építőipari szolgáltatások –  Területi KIK kamarai tagság igazolása
–  Szolgáltatáshoz szükséges végzettségű műszaki vezető és szakemberek 

kompetencia listája
–  Alapító Okiratban megjelölt tevékenység
–  Szakmai felsőségbiztosítás
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10. Infrastrukturális beruházások –  Jogerős szakhatósági engedélyek

11. Szilikátipari késztermékek 
(üveg, porcelán, kerámia)

–  „Food contact” vizsgálati jegyzőkönyv élelmiszerekkel érintkező termékek 
esetén

12. Sporteszközök, felszerelések –  Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén)
–  Használati és kezelési útmutató
–  Feliratok, jelölések, fi gyelmeztetések, címketervek
–  Termékbiztonság igazolása, szabvány szerinti vizsgálati jegyzőkönyvvel

13. Játszóterek, játszótéri eszközök 
és kültéri fi tnesz eszközök

–  Játszótéri eszköznél a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti megfelelőségi 
tanúsítvány

–  Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén)
–  Használati és kezelési útmutató
–  Feliratok, jelölések, fi gyelmeztetések, címketervek
–  Termékbiztonság igazolása szabvány szerinti vizsgálati jegyzőkönyvvel

14. Játékok –  Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén)
–  Gyártói megfelelőségi nyilatkozat a „TOY” direktívának megfelelően 
–  A gyártói nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány, 

vizsgálati jegyzőkönyv)

15. Kézműipari termékek 
(zsűrizett- iparművészeti, 
népművészeti, háziipari termékek)

–  Hatósági engedélyek
–  Minőségi bizonyítvány 
–  Megfelelőségi nyilatkozat (amennyiben élelmiszerrel érintkezésbe kerülhet) 

a vonatkozó speciális jogszabályok vagy azok hiányában kockázatbecslés 
vagy egyéb útmutató, tagállami jogszabály vagy szabvány alapján.

16. Informatikai programok, rendszerek –  A software, rendszer funkciója alapján az ISO 27001 tanúsítvány 
és/vagy az adatvédelmi nyilatkozat

17. Mezőgazdasági- és élelmiszer 
termékek (friss és feldolgozott 
formában, beleértve az alkoholmentes 
és alkohol tartalmú italokat, étrend-
kiegészítőket, különleges táplálkozási 
igényt kielégítő élelmiszereket, 
kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)

–  Gyártmánylap/Vendéglátó-ipari termékek estében anyaghányad-
nyilvántartás

–  Mikrobiológiai-, kémiai-, fi zikai-, érzékszervi vizsgálati jegyzőkönyv
–  Étrend-kiegészítők, és a vonatkozó jogszabály szerinti speciális táplálkozási 

igényt kielégítő élelmiszerek notifi kációs igazolása, aktív anyag tartalmának 
vizsgálati jegyzőkönyve

–  HACCP vagy HACCP alapelvein alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer 
működésének igazolása

–  Forgalombahozatali címke másolata (csomagoláson 
és/vagy csomagolásban feltüntetett)

–  Borászati termékek esetében forgalomba hozatali engedély másolata

18. Állateledelek, takarmányok –  183/2005/EK rendelet szerinti nyilvántartásba vétel vagy engedély

19. Orvosi eszközök (aktív orvosi 
eszközök is), orvosi műszerek

–  Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának (pl. MDD, 
AIMSD, IVDMDD, RoHS) megfelelően

–  A gyártói nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány, 
vizsgálati jegyzőkönyv)

20. Az emberi egészséget 
és biztonságot segítő termékek 
eszközök és szolgáltatások

–  Minőségi bizonyítvány 
–  Termékcímkék másolata (termék esetén) 
–  Hatósági engedélyek (szolgáltatás esetén)

21. A segítséggel élők számára 
fejlesztett segédeszközök, 
alkalmazások, készítmények, 
szolgáltatások

–  Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának 
megfelelően 

–  OEP engedély
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22. A szabadidő kulturált eltöltését 
segítő eszközök szolgáltatások, belföldi 
turisztika (beleértve a turizmushoz 
kötődő vendéglátást is), falusi 
turizmus, utazásszervezés, utazás 
közvetítői tevékenység, külföldi 
turisztika/utazásszervezés

–  Hatósági engedélyek 
–  Vendéglátás esetén Élelmiszerbiztonsági előírások betartását igazoló 

tanúsítványok

23. Csomagolástechnika 
(design, anyag és technológia)

–  Élelmiszerrel érintkező csomagolóanyagok esetén megfelelőségi nyilatkozat 
a vonatkozó speciális jogszabályok vagy azok hiányában kockázatbecslés 
vagy egyéb útmutató, tagállami jogszabály vagy szabvány alapján.

24. Oktatási, képzési, továbbképzési, 
nevelési módszertan és tevékenység

–  Akkreditálási, jóváhagyási okiratok

25. Tankönyvek, segédletek, 
(interaktív eszközök is), kiadványok

–  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 
–  A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 
–  A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) számú EMMI rendelet, valamint a rendelethez tartozó kiegészítések 
és korrekciók 

–  23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának 
és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 
módosításáról 

–  6/2014. (I. 29.) számú EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról 

–  34/2014. (IV. 29.) számú EMMI rendelet a köznevelés szabályozására 
vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 

–  40/2015. (VIII. 28.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóvá-
hagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

–  A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. 
(I. 11.) számú EMMI rendelet 

–  Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM 
rendelet 

–  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 
kormányrendelet

26. Könyvek és egyéb nyomdai 
kiadványok

–  ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer (kötelező) 
–  FSC és ISO 12647 tanúsítványok, és ISO 14001 környezetirányítási szabvány 

(nem kötelező)

27. Világítás, világítástechnika –  Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának (pl. LVD, 
EMC, RoHS, RED) megfelelően 

–  A gyártói nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány, 
vizsgálati jegyzőkönyv)

28. Az életminőség javítására szolgáló 
termékek, szolgáltatások

–  Vonatkozó speciális (pl. OEP) jóváhagyások, engedélyek

29. Vendéglátás (beleértve 
az étkeztetési kultúrát is), szállodai, 
éttermi, cukrászati szolgáltatások, 
ételkiszállítás, helyi hagyományos 
gasztronómiai értékekre épülő 
vendéglátás

–  Hatósági engedélyek 
–  HACCP vagy HACCP alapelvein alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer 

működésének igazolása  
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30. Kulturális rendezvények, 
sportesemények, múzeumi 
programok, szolgáltatások

–  Hatósági engedélyek

31. Díszműáruk –  Minőségi bizonyítvány

32. Bőripari termékek (lószerszámok, 
táskák, bőröndök, tárcák)

–  1 éven belüli, független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati 
jegyzőkönyv (biztonsági és minőségi paraméterek)

33. Órák, ékszerek, divatékszerek –  Minőségi bizonyítvány 
–  Termékcímkék másolata

34. Falak, homlokzatok, design elemek, 
fából készült egyedi megoldások 
és nyílászárók, valamint az enteriőrök 
bármilyen funkcióban való használata 
a külső lakótérben

–  CPR szerinti teljesítmény-nyilatkozat és a megalapozó dokumentumok 
(tanúsítványok, vizsgálati jegyzőkönyvek) 

–  1-2 oldalas tervezői leírás, a megoldás szemléltetéséhez szükséges rajzok, 
a megvalósult enteriőr alaprajzai, falnézeti rajzok, 3D látványrajzok, 
fotódokumentáció, műszaki ellenőri igazolás a megvalósult munkákról

35. Megváltozott munkaképességűek 
által készített áruk, szolgáltatások

–  Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány 
–  A készített termékekre vonatkozó megfelelőségi dokumentumok 

(befogadható termékek felsorolása jelen táblázatban) 

36. Webshop szolgáltatások –  NAIH adatvédelmi nyilvántartásba vétel igazolás

37. Szállítmányozás, raktározás, tárolás 
(veszélyes anyagok is)

–  Tevékenységi engedélyek, esetlegesen CEMT engedély is 
–  Telepengedély

38. Egyéb szolgáltatások –  Hatósági engedélyek, akkreditációs okirat laboratóriumi szolgáltatás esetén

39. Bevezetett munkavédelmi, 
munkabiztonsági szakmai újdonságok, 
újítások 

–  Eszközök, berendezések esetében gyártói megfelelőségi nyilatkozat 
a PPE direktívának megfelelően 

–  Szolgáltatásnál a megfelelő végzettségű szakemberek kompetencia listája 
és végzettségek igazolása

40. Lakberendezés, enteriőrök 
bármilyen funkcióban a belső 
lakótérben

–  1-2 oldalas tervezői leírás, a megoldás szemléltetéséhez szükséges rajzok, 
a megvalósult enteriőr alaprajzai, falnézeti rajzok, 3D látványrajzok, 
fotódokumentáció,

41. Elektronikai termékek –  Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának (pl. EMC, 
RoHS, RED) megfelelően 

–  A gyártói nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány, 
vizsgálati jegyzőkönyv) 

–  Jótállási jegy


