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• gépek
• cserélhető berendezések
• biztonsági berendezések
• teherfelvevő eszközök

• láncok kötelek és hevederek
• leszerelhető mechanikus 

erőátviteli szerkezetek
• részben kész gépek

BEÉPÍTÉSI NYILATKOZAT

Az alábbiakban összefoglaltuk a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet alapján, hogy mi mindent
KELL tartalmaznia a részben kész gépek Megfelelőségi nyilatkozatának.

A nyilatkozat a gépnek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, ahogyan forgalomba hozták, és
nem vonatkozik az olyan alkatrészre, amelyet hozzáadnak, és/vagy az olyan műveletre, amelyet
a végső felhasználó a forgalomba hozatalt követően végez rajta.

A Beépítési nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

1. a részben kész gép gyártójának, és ha indokolt, meghatalmazott képviselőnek a
cégneve és teljes címe;

2. a vonatkozó műszaki dokumentáció összeállítására jogosult, a Közösségben
székhellyel rendelkező személy;

3. a részben kész gép leírása és azonosítása, beleértve az eredeti megnevezését,
funkcióját, modell-, típus- és sorozatszámát és kereskedelmi nevét;

4. nyilatkozatot arról, hogy e rendelet mely alapvető követelményeit alkalmazták és
teljesítették, és hogy a vonatkozó műszaki dokumentációt a 16/2008 NFGM rendelet
8. melléklet „B” része szerint készítették el, valamint, ha indokolt, nyilatkozatot arról,
hogy a részben kész gép egyéb vonatkozó – az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett – irányelveknek is megfelel;

5. annak elfogadása, hogy a nemzeti hatóságok indokolt kérésére a részben kész gépre
vonatkozó információkat átadják; ebben meg kell határozni az információ átadásának
módját, a részben kész gép gyártója szellemi tulajdonjogának sérelme nélkül;

6. nyilatkozat arról, hogy a részben kész gépet addig nem szabad üzembe helyezni,
amíg arról a kész gépről, amelybe beépítik, el nem készült az e rendelet
rendelkezéseinek való megfelelőségről szóló nyilatkozat, ha ez indokolt;

7. a nyilatkozat helye és kelte; valamint

8. a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat elkészítésére
felhatalmazott személy azonosítója és aláírása.

Egyéb előírások

A Beépítési nyilatkozatot és fordítását géppel vagy kézzel, nagybetűkkel írva kell elkészíteni.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője által igazolt nyelvi változatokon fel kell tüntetni:
„eredeti használati utasítás”.

Ha az eredeti Megfelelőségi nyilatkozat nem annak az országnak a hivatalos nyelvén (nyelvein)
készült, ahol a gépet használni tervezik, úgy arra/azokra a nyelvre/nyelvekre való fordításáról a
gyártónak vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, a gépet a szóban
forgó országba szállító személynek kell gondoskodnia. A fordításon fel kell tüntetni: „eredeti
használati utasítás fordítása”.

A részben kész gép gyártója vagy a meghatalmazott képviselője köteles az eredeti beépítési
nyilatkozatot a részben kész gép gyártásának utolsó időpontjától számított legalább tíz évig
megőrizni.
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