MKEH-18
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye
kijelölt szervezeteknek
− a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti −

közzétételéről
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a
kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM
rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt
szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
15. § b) pontja alapján az
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.
(1112 Budapest, Repülőtéri út 2.).
amely az MKEH-17/1/2013/FHÁ számú határozatban foglaltak értelmében, 2013. február 23.
napjától kezdődő hatállyal – az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált
feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
− 305/2011/EU Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti –
építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésével és ellenőrzésével kapcsolatos,
harmadik fél által végzendő feladatok ellátására jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és
műszaki területek tekintetében:
EU
Termékcsalád, termék / tervezett
Bizottsági felhasználás
Határozat
96/581/EK Geo-textíliák (1/2)
- Geo-műanyagok (fóliák és textíliák),
geo-textíliák, geo-kompozitok, georácsok, geo-fóliák és geo-hálók
védőrétegként alkalmazva: (utakban,
vasútnál, alapozásban és
falszerkezetekben, vízelvezető
rendszerekben, erózió gátló
alkalmazásokban, víztározókban és
gátakban, csatornákban, alagutakban és a
földalatti műtárgyak szerkezetében,
folyékony hulladék elhelyezésére vagy
tárolására, szilárd hulladék tárolására,
vagy hulladék elhelyezésére)
96/581/EK Geo-textíliák (1/2)
- Geo-műanyagok (fóliák és textíliák),
geo-textíliák, geo-kompozitok, georácsok, geo-fóliák és geo-hálók
megerősítésként alkalmazva:
(utakban, vasútnál, alapozásban és
falszerkezetekben, vízelvezető

TÁÉE
rendszere*

Műszaki specifikáció

ÜGYE
Tanúsító
Szervezet**
(2+ rendszer)

EN 13249:2000
EN 13249:2000/A1:2005
EN 13250:2000
EN 13250:2000/A1:2005
EN 13256:2000
EN 13256:2000/A1:2005
EN 13256:2000/AC:2003

ÜGYE
Tanúsító
Szervezet
(2+ rendszer)

EN 13249:2000
EN 13249:2000/A1:2005

rendszerekben, erózió-gátló
alkalmazásokban, víztározókban és
gátakban, csatornákban, alagutakban és
földalatti szerkezetekben, folyékony
hulladék elhelyezésére vagy tárolására,
szilárd hulladék tárolására, vagy hulladék
elhelyezésére)
98/598/EK Adalékanyagok magas biztonsági
követelményű felhasználásra (2/2)
−Kitöltő anyagok bitumenes keverékekhez
és felületképzésekhez: (utakhoz és más
építészeti munkákhoz)
−Adalékanyagok bitumenes keverékhez és
felületképzéshez:
(Utakhoz és más építészeti munkákhoz)
−Adalékanyagok és kitöltő anyagok
bitumenekhez, habarcsokhoz és
fugázókhoz: (épületekhez, utakhoz, és más
építészeti munkákhoz)
−Adalékanyagok kötés nélküli és
hidraulikus kötésű anyagokhoz
(műtárgyakban és útépítésben való
alkalmazásra)
98/601/EK

98/601/EK

Útépítési termékek (1/2)
Aszfaltkeverékek (útépítéshez és utak
felületképzéséhez)

Útépítési termékek (1/2)
Bitumenek (útépítéshez és utak
felületképzéséhez)

ÜGYE
Tanúsító
Szervezet
(2+ rendszer)

EN 13043:2002
EN 13043:2002/ AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13450:2002
EN 13450:2002/ AC:2004

ÜGYE
Tanúsító
Szervezet
(2+ rendszer)

EN 13108-1:2006
EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-2:2006
EN 13108-2:2006/AC:2008
EN 13108-3:2006
EN 13108-3:2006/AC:2008
EN 13108-4:2006
EN 13108-4:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006
EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-6:2006
EN 13108-6:2006/AC:2008
EN 13108-7:2006
EN 13108-7:2006/AC:2008

ÜGYE
Tanúsító
Szervezet
(2+ rendszer)

MSZ EN 12591:2000
13808:2005
MSZ EN 13924:2007
MSZ EN13924:2007/AC:2006
MSZ EN 14023:2006
EN 15322:2009

98/601/EK

Útépítési termékek (1/2)
Felületkezelés (utak felületképzéséhez)

ÜGYE
Tanúsító
Szervezet
(2+ rendszer)

A bejelentett szervezet azonosító száma: NB 2095
A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2013. április 22.
Az engedély 2016. december 17-ig érvényes.

EN 12271:2006
EN 12273: 2008

