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 változásokról
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

 KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. számára 032/2000. számon

kiadott, és a 26/2000. (IKK 15.) GM közleményben közzétett kijelölési okirat
melléklete az 1. számú melléklet,

 KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. számára 033/2000. számon

kiadott, és a 26/2000. (IKK 15.) GM közleményben közzétett kijelölési okirat
melléklete a 2. számú melléklet,

 ÉGMI Építőgépipari Minőségvizsgáló és Műszaki Szolgáltató Kft.

számára 040/2000. számon kiadott, és az 5/2001. (GFK 2.) GM
közleményben közzétett kijelölési okirat melléklete a 3. számú melléklet
szerint módosult.

1.

számú melléklet
Melléklet
a 032/2000. Kijelölési Okirathoz
02. sz. módosítás kiadásának kelte: 2003. október 09.

Kijelölés
a gyermekjátékszerek biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló,
a 46/2002. (XII. 28.) GKM-ESZCSM együttes rendelettel módosított
24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.
1088 Budapest, József krt. 6.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a rendelet előírásai szerint
Termékek
a 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM rendelet
szerint

Eljárások/modulok

A 24/1998. (IV. 29.)
IKIM-NM rendelet
vonatkozó
fejezetei/bekezdései

Gyermekjátékszerek

Típusvizsgálat

4. § (1) bekezdés

2.

számú melléklet
Melléklet
a 033/2000. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kiadva: 2003. október 09.

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:
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.
1088 Budapest, József krt. 6.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a következők szerint
Termékek
a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított 2. sz. mellékletében
használt számozás szerint
A)
Körfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa 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 fűrészállványt
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.

Eljárások/modulok

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

1.

4.

Szalagfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy
hasonló anyagokhoz, ha a munkadarab behelyezése
és/vagy kivétele kézzel történik.

5.

Az 1, a 4. és a 7. pont alatti munkaeszközfajták
kombinált kivitelben.

7.

Kézi láncfűrészgépek fa megmunkálására.

7. § (1) a)
A műszaki dokumentáció
átvétele, 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
A)
2.

Faipari gyalugépek kézi előtolással.

3.

Faipari vastagsági gyalugépek egyoldali
megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy
kivétele kézzel történik.

Eljárások/modulok
A műszaki dokumentáció
átvétele, megőrzése és ennek
igazolása
Megfelelőségi tanúsítvány
kiállítása a műszaki

A 21/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet
vonatkozó
fejezetei/bekezdései
7. § (1) a)

Termékek
a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított 2. sz. mellékletében
használt számozás szerint
5.

Az 1., a 2., a 3., a 4. és a 7. pont alatti
munkaeszközfajták kombinált kivitelben.

6.

Faipari csapmarógépek több szerszámtartóval, kézi
előtolással.

8.

Függőleges marógépek kézi előtolással, fa és hasonló
anyagok megmunkálására.

Eljárások/modulok

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

dokumentáció alapján
7. § (1) b)
Típusvizsgálat

6. § (4) és a
7. § (1) c)

3.

számú melléklet
Melléklet
a 040/2000. Kijelölési Okirathoz
01. sz. módosítás kiadva: 2003. november 18.

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:
ÉGMI Építőgépipari Minőségvizsgáló és Műszaki Szolgáltató Kft.
1013 Budapest, Attila út 39.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a következők szerint
Termékek
a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított 2. sz.
mellékletében használt számozás szerint
A)
15) Járművekre szerelt emelők.
16) 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, 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)

