4/2003. (GK. 3.) GKM 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 szervezet okiratmellékletében bekövetkezett változásról
A gazdasági és közlekedési 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







ÉMI-TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. számára 026/2000. számon kiadott, és a
15/2000. (IKK 9.) GM közleményben közzétett kijelölési okirat melléklete az 1. számú melléklet
TÜV Hannover-KTI Kft. számára 035/2000. számon kiadott, és a 26/2000. (IKK 15.) GM
közleményben közzétett kijelölési okirat melléklete a 2. számú melléklet
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. számára 034/2000. és 036/2000. számon kiadott, és a
26/2000. (IKK 15.) GM közleményben közzétett kijelölési okiratok melléklete a 3. és a 4. számú
melléklet
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. számára 046/2001. és 047/2001. számon kiadott, és a
20/2001. (GFK 17.) GM közleményben közzétett kijelölési okiratok melléklete az 5. és a 6. számú
melléklet
CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. számára 052/2002. számon kiadott, és a 2/2002. (GK
4.) GKM közleményben közzétett kijelölési okirat melléklete a 7. számú melléklet

szerint módosult.

1. számú melléklet
Melléklet
a 026/2000. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. július 31.
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 rendeletekkel módosított

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
ÉMI-TÜV Bayern Kft.
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a következők szerint
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)
15) Háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek kézi
töltésű és présmechanizmussal rendelkező
kivitelben
15) Járművekre szerelt emelők.
16) Személyek
emelésére
szolgáló
gépek,
amelyeknél fennáll a leesés veszélye , több, mint
3 m magasból.

Megfelelőségi tanúsítvány
kiállítása a műszaki
dokumentáció alapján

7. § (1) b)

Típusvizsgálat

6. § (4) és a 7. § (1) c)

2. számú melléklet
Melléklet
a 035/2000. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. november 07.
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 rendeletekkel módosított

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
TÜV Hannover-KTI Kft.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a következők szerint
Termékek
a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított 2.
sz. mellékletében használt számozás szerint
A)
16) Háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek
kézi töltésű és présmechanizmussal
rendelkező kivitelben
17) Járművekre szerelt emelők.
18) Személyek emelésére szolgáló gépek,
amelyeknél fennáll a leesés veszélye ,
több, mint 3 m magasból.

Eljárások/modulok

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

A műszaki dokumentáció átvétele, 7. § (1) a)
megőrzése és ennek igazolása
Megfelelőségi tanúsítvány
kiállítása a műszaki dokumentáció
alapján

7. § (1) b)

Típusvizsgálat

6. § (4) és a 7. § (1) c)

Tevékenység jellege: tanúsítás a következők szerint
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 műszaki dokumentáció átvétele, 7. § (1) a)
megőrzése és ennek igazolása
B)
4) Borulás elleni védőszerkezetek.
5) Leeső tárgyak elleni védőszerkezetek.

Megfelelőségi tanúsítvány
kiállítása a műszaki dokumentáció
alapján

7. § (1) b)

Típusvizsgálat

6. § (4) és a 7. § (1) c)

3. számú melléklet
Melléklet
a 034/2000. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. december 10.
Kijelölés
az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és
az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló
79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.
1088 Budapest, József krt. 6.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás az alábbi műszaki területen
A kijelölés műszaki területe

Vonatkozó szabvány

Elválasztótranszformátorok és biztonsági elválasztó transzformátorok

MSZ EN 60742

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága.
1. rész: Általános előírások

MSZ EN 60335-1

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága.
2. rész: Mikrohullámú sütők

MSZ EN 60335-2-25

4. számú melléklet
Melléklet
a 036/2000. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. december 10.
Kijelölés
az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának
részletes szabályairól szóló,
39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.
1088 Budapest, József krt. 6.
Tevékenység jellege: vizsgálat az alábbi műszaki területeken
A kijelölés műszaki területe

Vonatkozó szabvány

Csaphornyos és vendégcsapos parketta

MSZ 56

Hajópadlódeszka

MSZ 20319

Mozaik- és lamellaparketta

MSZ 20320

Készparketta

MSZ 20321

Tevékenység jellege: tanúsítás az alábbi műszaki területeken
Vonatkozó
szabvány

A kijelölés műszaki területe
Csaphornyos és vendégcsapos parketta

MSZ 56

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású
cementek összetétele, követelményei és
megfelelőségi feltételei
2. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 197-1
MSZ EN 197-2

Fa ablakok és erkélyajtók. Műszaki
követelmények

MSZ 9384-2

Fa ajtók műszaki követelményei

MSZ 9386

Hajópadlódeszka

MSZ 20319

Mozaik- és lamellaparketta

MSZ 20320

Készparketta

MSZ 20321

5. számú melléklet
Melléklet
a 046/2001. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. október 14.
Kijelölés
az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának
részletes szabályairól szóló,
39/1997. (XII.19.) KTM-IKIM együttes rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt.
(1211 Budapest, Gyepsor u. 1.)
Tevékenység jellege: vizsgálat az alábbi termékcsoportokban a mindenkor érvényes akkreditálási okirat
mellékletében foglalt vonatkozó szabványok szerint
A kijelölés műszaki területe

Vonatkozó
szabvány

Melegen hengerelt termékek ötvözetlen szerkezeti acélokból

MSZ EN 10025

Automataacélok. Félgyártmányok, melegen hengerelt rudak és hengerhuzalok
műszaki szállítási feltételei

MSZ EN 10087

Melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélok
(2) Normalizált, vagy normalizáló hengerléssel gyártott acélok
(3)Termomechanikusan hengerelt acélok

MSZ EN 10113-2, 3

Hidegen hengerelt finomlemez és szalag kis karbontartalmú acélból
hidegalakításra

MSZ EN 10130

Melegen hengerelt betonacél

MSZ 339

Hidegen alakított betonacélhuzal

MSZ 982

6. számú melléklet
Melléklet
a 047/2001. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. október 14.
Kijelölés
a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet,
valamint a módosításáról szóló
14/1999. (III. 31.) GM és a
60/1999. (XII. 1.) GM rendeletek szerint
Kijelölt szervezet:
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt.
(1211 Budapest, Gyepsor u. 1.)
Tevékenység jellege: vizsgálat az alábbi termékcsoportokban a mindenkor érvényes akkreditálási okirat
mellékletében foglalt vonatkozó szabványok szerint
A kijelölés műszaki területe
A 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosított 2. sz. mellékletében használt számozás szerint
13. Háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek kézi töltésű és présmechanizmussal rendelkező
kivitelben.
15. Járművekre szerelt emelők.
16. Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több, mint 3 m
magasból.

7. számú melléklet
Melléklet
a 052/2002. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kelte: 2002. december 10.
Kijelölés
az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló,
39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Tevékenység jellege: vizsgálat az alábbi termékcsoportokban a mindenkor érvényes akkreditálási okirat
mellékletében foglalt vonatkozó szabványok szerint
A kijelölés műszaki területe

Vonatkozó
szabvány

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei
és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 197-1

Különleges cementek. 1. rész: Szulfátálló cementfajták

MSZ 4737-1

Kőművescement. 1. rész: Követelmény

MSZ ENV 413-1

Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi
feltételek

MSZ EN 459-1

Habarcsok. Csoportosítás, fogalommeghatározások és megnevezés

MSZ 16000-1

