9/2002. (GFK 4) GM közlemény
a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes
szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint
kijelölt szervezetek okiratmellékletében bekövetkezett változásról
A 6./2000. (IKK 2.) GM közleményben közzétett, a gazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe utalt
szakágazatok vonatkozásában a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM
rendelet szerint kijelölt szervezetek közül a következők jelen közleményben megadott okiratmelléklete a
változtatási kérelmek és az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt a következők szerint módosult:
1. TÜV Rheinland Hungária Kft.
Melléklet
a 001/1999. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. január 30.
Kijelölés
az egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról szóló,
a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelettel és a 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelettel módosított

7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
TÜV Rheinland Hungária Kft.
1061 Budapest, Paulay Ede u. 52.
Tevékenység jellege: vizsgálat a mindenkor érvényes akkreditálási okirat mellékletében, vagy a felkészültséget
igazoló egyéb dokumentumban foglaltak szerint
Termékek
a 7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet 1. számú mellékletében használt
számozás szerint

A 7/1991. (IV. 26.) KTM
rendelet vonatkozó fejezetei

2. Villamos kéziszerszámok
2.1. Kézi fúrógépek
2.2. Kézi szalag- és rezgőcsiszolók
2.3. Láncfűrészek
2.4. Fűrészek
2.5. Körcsiszolók
2.6. Ütőmechanizmusú szerszámok

3.§,
1. számú melléklet

2. KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.
Melléklet
a 003/1999. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. január 30.
Kijelölés
az egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról szóló,
a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelettel és a 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelettel módosított

7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.
1088 Budapest, József krt. 6.
Tevékenység jellege: vizsgálat a mindenkor érvényes akkreditálási okirat mellékletében, vagy a felkészültséget
igazoló egyéb dokumentumban foglaltak szerint
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Termékek
a 7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet 1. számú mellékletében használt
számozás szerint

A 7/1991. (IV. 26.) KTM
rendelet vonatkozó fejezetei

2. Villamos kéziszerszámok
2.1. Kézi fúrógépek
2.2. Kézi szalag- és rezgőcsiszolók
2.3. Láncfűrészek
2.4. Fűrészek
2.5. Körcsiszolók
2.6. Ütőmechanizmusú szerszámok

3.§,
1. számú melléklet

3. Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft.
Melléklet
a 011/1999. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. január 30.
Kijelölés
az egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról szóló,
a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelettel és a 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelettel módosított

7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft.
1132 Budapest, Váci út 48/a-b.
Tevékenység jellege: vizsgálat a mindenkor érvényes akkreditálási okirat mellékletében, vagy a felkészültséget
igazoló egyéb dokumentumban foglaltak szerint
Termékek
a 7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet 1. számú mellékletében használt
számozás szerint

A 7/1991. (IV. 26.) KTM
rendelet vonatkozó fejezetei

2. Villamos kéziszerszámok
2.1. Kézi fúrógépek
2.2. Kézi szalag- és rezgőcsiszolók
2.3. Láncfűrészek
2.4. Fűrészek
2.5. Körcsiszolók

3.§,
1. számú melléklet

4. TÜV Rheinland Hungária Kft.
Melléklet
a 002/1999. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. január 30.
Kijelölés
a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló,
a 27/1998. (XII. 19.) GM, a 14/1999. (III. 31.) GM,
a 60/1999. (XII. 1.) GM és a 29/2000. (IX. 13.) GM rendelettel módosított

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
TÜV Rheinland Hungária Kft.
1061 Budapest, Paulay Ede u. 52.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a következők szerint
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Termékek
a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított 2. sz.
mellékletében használt számozás szerint

Eljárások/modulok

A 21/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet
vonatkozó
fejezetei/bekezdései

A)
1) Körfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy
hasonló, hús vagy hasonló anyagokhoz.
1.1. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek,
amelyeknek fix a gépágyuk és a munkadarabot kézi
vagy
leszerelhető
előtolással
juttatják
a
szerszámhoz.
1.2. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek,
amelyeknél az alternáló mozgású fűrészálllványt
kézzel vezérlik, vagy azt hajtóművel szerelték fel.
1.3. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek,
amelyek a munkadarabot gépi előtolással
mozgatják, és a munkadarab behelyezése
(adagolása) és/vagy kivétele kézzel történik.
1.4. Mozgószerszámú fűrészgépek gépi előtolással és a
munkadarab kézzel végzett behelyezésével és/vagy
kivételével.
2) Faipari gyalugépek kézi előtolással. (section A2 of
Annex IV)
3) Faipari
vastagsági
gyalugépek
egyoldali
megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy
kivétele kézzel történik.
4) Szalagfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy
hasonló, hús vagy hasonló anyagokhoz, ha a
munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel
történik.
5) Az 1-4. és a 7. pont alatti eszközfajták kombinált
kivitelben.
6) Faipari csapmarógépek több szerszámtartóval, kézi
előtolással
7) Kézi láncfűrészek fa megmunkálásra.
8) Függőleges marógépek kézi előtolással fa megmunkálásra.
9) Prések, hajlítógépek fémmegmunkáláshoz, ha a
munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel
történik, és a mozgó elemek lökete túllépheti a 6
milimétert, valamint a sebessége a 30 mm/s-ot.
10) Műanyagfeldolgozó
fröccsöntőgépek
vagy
formázóprések, ha a munkadarab behelyezése és/vagy
kivétele kézzel történik
11) Gumiipari fröccsöntőgépek vagy formázóprések, ha a
munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel
történik
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A műszaki dokumentáció
átvétele, megőrzése és ennek
igazolása

7. § (1) a)

Megfelelőségi tanúsítvány
kiállítása a műszaki
dokumentáció alapján

7. § (1) b)

Típusvizsgálat

6. § (4) és a 7. § (1) c)

Termékek
a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított 2. sz.
mellékletében használt számozás szerint

Eljárások/modulok

A 21/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet
vonatkozó
fejezetei/bekezdései

15) Járművekre szerelt emelők.
16) Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél
fennáll a leesés veszélye , több, mint 3 m magasból.
17) Pirotechnikai termékeket gyártó gépek.
B)
1) Közelítésre működésbe lépő, elektronikus szenzorokkal
működő biztonsági berendezés.
2) Kétkezes kapcsolók logikai egységei és elemei.
3) Automatikusan mozgatható védőszerkezetek az e
melléklet A) részének 9., 10., 11. pontjában leírt
présgépekhez.

5. TÜV Rheinland Hungária Kft.
Melléklet
a 019/1999. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. január 30.
Kijelölés
az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és
az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló,
a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelettel módosított

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
TÜV-Rheinland Hungária Kft.
1061 Budapest, Paulay Ede u. 52.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás az alábbi műszaki területeken

A kijelölés műszaki területe

A 79/1997. (XII.31.)
IKIM rendelet
vonatkozó fejezetei

A 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet hatálya alá tartozó
villamos termékek vizsgálata és tanúsítása a mindenkor
érvényes akkreditálási okirat mellékletében, vagy a
felkészültséget igazoló egyéb dokumentumban foglaltak
szerint

5. § (2), 5. § (7)
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