MKEH-42

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. § a) pontja alapján a

TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft.
(1132 Budapest, Váci út 48/a-b.)
az MKEH-80/2015/FHÁ számú határozatban foglaltak értelmében – 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 szerinti - a termékek teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése
tevékenység folytatására 2014. december 18. napjától jogosultságot szerzett a következő
táblázatban részletezett tevékenység és műszaki terület tekintetében:
EK
Bizottsági
határozat

Termékcsalád, termék / tervezett
felhasználás

TÁÉE
rendszer*

95/467/EK Kémények, füstgáz-vezetékek és
kapcsolódó termékek (1/1)
Előregyártott kémények
ÜGYE Tanúsító
(emeletmagasságú elemek),
Szervezet**
kürtőbélések (elemek vagy blokkok), (2+ rendszer)
többhéjú kémény (elemek vagy
blokkok), egyhéjú kéményblokkok,
szabadon álló és falhoz rögzített
kémény-készletek (kémények)

Műszaki specifikáció

EN 416-1:2009
EN 621:2009
EN 777-1:2009
EN 777-2:2009
EN 777-3:2009
EN 777-4:2009
EN 778:2009
EN 1020:2009
EN 1319:2009
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EK
Bizottsági
határozat

Termékcsalád, termék / tervezett
felhasználás

TÁÉE
rendszer*

Műszaki specifikáció

96/577/EK Tűzriasztó/-észlelő, rögzített
tűzoltó, tűz- és füstérzékelő és
robbanáselfojtó termékek (1/1)
Riasztástovábbítás-irányító
készülékek
(Tűzbiztonság)

Terméktanúsító EN 54-21:2006
Szervezet
(1 rendszer)

Tűzriasztórendszer-készletek
(Tűzbiztonság)
96/577/EK Tűzriasztó/-észlelő, rögzített
tűzoltó, tűz- és füstérzékelő és
robbanáselfojtó termékek (1/1)
Ellenőrző- és jelző készülékek
(Tűzbiztonság)

96/577/EK Tűzriasztó/-észlelő, rögzített
tűzoltó, tűz- és füstérzékelő és
robbanáselfojtó termékek (1/1)
Riasztókészülékek
(Tűzbiztonság)

Terméktanúsító EN 54-2:1997
Szervezet
EN 54-2:1997/A1:2006
(1 rendszer) EN 54-2:1997/AC:1999
EN 54-16:2008

Terméktanúsító EN 54-3:2001/A1:2002
Szervezet
EN 54-3:2001/A2:2006
(1 rendszer) EN 54-23:2010

96/577/EK Tűzriasztó/-észlelő, rögzített
tűzoltó, tűz- és füstérzékelő és
robbanáselfojtó termékek (1/1)
Kézi hívópontok
(Tűzbiztonság)

Terméktanúsító EN 54-11:2001
Szervezet
EN 54-11:2001/A1:2005
(1 rendszer)

96/577/EK Tűzriasztó/-észlelő, rögzített
tűzoltó, tűz- és füstérzékelő és
robbanáselfojtó termékek (1/1)
Bemeneti/kimeneti készülékek
(Tűzbiztonság)

Terméktanúsító EN 54-18:2005
Szervezet
EN 54-18:2005/AC:2007
(1 rendszer) EN 54-24:2008
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2010
EN 54-25:2008/AC:2012
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EK
Bizottsági
határozat

Termékcsalád, termék / tervezett
felhasználás

96/577/EK Tűzriasztó/-észlelő, rögzített
tűzoltó, tűz- és füstérzékelő és
robbanáselfojtó termékek (1/1)
Tápegységek (tűzérzékelő
alkatrészek)
(Tűzbiztonság)
96/577/EK Tűzriasztó/-észlelő, rögzített
tűzoltó, tűz- és füstérzékelő és
robbanáselfojtó termékek (1/1)
Tápegységek (tűzészlelő/tűzriasztó
alkatrészek)
(Tűzbiztonság)
96/577/EK Tűzriasztó/-észlelő, rögzített
tűzoltó, tűz- és füstérzékelő és
robbanáselfojtó termékek (1/1)
Zárlatleválasztók
(Tűzbiztonság)

TÁÉE
rendszer*

Műszaki specifikáció

Terméktanúsító EN 12101-10:2005
Szervezet
EN 12101-10:2005/AC:2007
(1 rendszer)

Terméktanúsító EN 54-4:1997
Szervezet
EN 54-4:1997/A1:2002
(1 rendszer) EN 54-4:1997/A2:2006
EN 54-4:1997/AC:1999

Terméktanúsító EN 54-17:2005
Szervezet
EN 54-17:2005/AC:2007
(1 rendszer)

96/577/EK Tűzriasztó/észlelő, rögzített tűzoltó,
tűz és füstérzékelő és
robbanáselfojtó termékek (1/1)
Füst, hő és láng észlelők
Terméktanúsító EN 54-5:2000/A1:2002
EN 54-7:2000/A1:2002
(Tűzbiztonság)
Szervezet
(1 rendszer) EN 54-7:2000/A2:2006
EN 54-10:2002
EN 54-10:2002/A1:2005
EN 54-12:2002
96/579/EK Forgalmi kellékek (1/2)
Útjelölő termékek: visszatükröző
Terméktanúsító EN 1463-1:2009
útoszlopok (forgalmi területekre)
Szervezet
(1 rendszer)
96/579/EK Forgalmi kellékek (1/2)
Útforgalmi jelek és
Terméktanúsító EN 12899-1:2007
forgalomirányítási eszközök, amelyek
Szervezet
állandó jármű- és gyalogosforgalom
(1 rendszer)
céljára vannak felszerelve: állandó
forgalmi jelek (forgalmi területekre)
96/579/EK Forgalmi kellékek (1/2)
Útforgalmi jelek és
Terméktanúsító EN 12352:2006
forgalomirányítási eszközök, amelyek
Szervezet
EN 12899-3:2007
állandó jármű- és gyalogosforgalom
(1 rendszer)
céljára vannak felszerelve: állandó
figyelmeztető eszközök és rajzok
(forgalmi területekre)
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EK
Bizottsági
határozat

Termékcsalád, termék / tervezett
felhasználás

TÁÉE
rendszer*

Műszaki specifikáció

96/579/EK Forgalmi kellékek (1/2)
Útforgalmi jelek és
Terméktanúsító EN 12899-2:2007
forgalomirányítási eszközök, amelyek
Szervezet
állandó jármű- és gyalogosforgalom
(1 rendszer)
céljára vannak felszerelve: forgalmi
jelzőoszlopok (forgalmi területekre)
96/579/EK Forgalmi kellékek (1/2)
Útforgalmi jelek és
Terméktanúsító EN 12966-1:2005+A1:2009
forgalomirányítási eszközök, amelyek
Szervezet
állandó jármű- és gyalogosforgalom
(1 rendszer)
céljára vannak felszerelve:
változtatható forgalmi jelek (forgalmi
területekre)
96/579/EK Forgalmi kellékek (1/2)
Útforgalmi jelek és
Terméktanúsító EN 12368:2006
forgalomirányítási eszközök, amelyek
Szervezet
állandó jármű- és gyalogosforgalom
(1 rendszer)
céljára vannak felszerelve: forgalmi
lámpák és rögzített vészjelző lámpák
(forgalmi területekre)
97/176/EK Szerkezeti fatermékek (1/3)
Tömörfa szerkezeti fatermékek:
- Elemek
Áthidalók, merevítők, párnafák,
padlóelemek, falszerkezeti elemek,
fedélelemek, úgymint pl. gerendák,
ívtartók, boltozatok, kötőgerendák,
szarufák, oszlopok
(Hidakhoz, vasúti pályákhoz és
épületekhez)
97/176/EK Szerkezeti fatermékek (1/3)

ÜGYE Tanúsító EN 14081-1:2005+A1:2011
Szervezet** EN 14229:2010
(2+ rendszer) EN 14250:2010

Tömörfa szerkezeti fatermékek:
- Készletek
Rácsos tartók, födémek, falak, tetők,
vázak
(Hidakhoz, vasúti pályákhoz és
épületekhez)
97/462/EK Fa alapú táblák (1/2)

ÜGYE Tanúsító EN 14250:2010
Szervezet**
(2+ rendszer)

Fedőréteg nélküli, fedőréteges,
ÜGYE Tanúsító EN 13986:2004
furnérozott vagy bevonattal ellátott fa Szervezet**
alapú táblák
(2+ rendszer)
(Szerkezeti elemekhez beltéri vagy
kültéri alkalmazásra)
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EK
Bizottsági
határozat

Termékcsalád, termék / tervezett
felhasználás

TÁÉE
rendszer*

Műszaki specifikáció

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más
hidraulikus kötőanyagok
Közönséges cementek és hidraulikus ÜGYE Tanúsító EN 15368:2008+A1:2010
útépítési kötőanyagok:
Szervezet**
Hidraulikus útépítési kötőanyagok
(2+ rendszer)
(beton, habarcs és egyéb keverékek
előkészítése útalapokhoz)
97/808/EK Padlóburkolatok (2/2)
Rugalmas és textil padlóburkolatok
Homogén és heterogén rugalmas
padlóburkolatok lapként, lemezként
vagy tekercsként szolgáltatva
(textil padlóburkolatok, beleértve
lapokat; műanyag és gumi lapok
[aminoplasztik hőre keményedő
padlóburkolatok]; linóleum és parafa;
antisztatikus lemezek; szabadon
lefektetett padlóburkoló lapok;
rugalmas rétegelt padlóburkolatok)
(Beltéri használatra)
98/214/EK Fémből készült szerkezeti anyagok
és segédanyagok (1/4)

Terméktanúsító EN 14904:2006
Szervezet
(1 rendszer)

Fémből készült szelvények/profilok
ÜGYE Tanúsító
(Melegen hengerelt, hidegen hajlított
Szervezet**
vagy más módon gyártott, különböző
(2+ rendszer)
alakú szelvények/profilok (T, L, H, U,
Z, I, szelvények, szögacél,
zártszelvény, csövek),
sík lemeztermékek (vastag lemez,
vékony lemez, szalag), acélbetétek,
öntöttvasak, kovácsoltvasak különböző
fémekből készítve, védelem nélkül vagy
korrózió elleni bevonattal védetten.
(Fémszerkezetekben vagy vasbeton
szerkezetekben történő felhasználásra)

EN 10025-1:2004
EN 10088-4:2009
EN 10088-5:2009
EN 10210-1:2006
EN 10219-1:2006
EN 10340:2007
EN 10340:2007/AC:2008
EN 10343:2009
EN 15088:2005

98/214/EK Fémből készült szerkezeti anyagok
és segédanyagok (2/4)
Fémből készült rúdszerkezetek:
Felületkezelt, fémből készült
termékek, mint például nem
párhuzamos övű rácsos tartók,

ÜGYE Tanúsító EN 1090-1:2009+A1:2011
Szervezet**
(2+ rendszer)
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EK
Bizottsági
határozat

Termékcsalád, termék / tervezett
felhasználás

TÁÉE
rendszer*

Műszaki specifikáció

párhuzamos övű rácsos tartók,
oszlopok, lépcsők, cölöpalapok,
tartócölöpök és szádfalak, méretre
vágott szelvények bizonyos
alkalmazásokra tervezve, valamint
sínek és vasaljzatok. Lehetnek
védelem nélkül vagy korrózió elleni
bevonattal védetten, és készülhetnek
hegesztett, vagy nem hegesztett
módon.
(Keretszerkezetekhez és
alapozásokhoz történő felhasználásra)
98/214/EK Fémből készült szerkezeti anyagok
és segédanyagok (3/4)
Hegesztőanyagok
(Fémszerkezeti munkáknál történő
felhasználásokhoz)
98/598/EK Magas biztonsági követelményű
felhasználásokra alkalmazott
adalékanyagok (2/2)
Burkoló kövek
(Hidraulikus szerkezetekhez és más
építőmérnöki munkákhoz való
felhasználásra)
98/598/EK Magas biztonsági követelményű
felhasználásokra alkalmazott
adalékanyagok (2/2)
Vasúti kavicságyazat
(Vasútépítési célokra)
98/598/EK Magas biztonsági követelményű
felhasználásokra alkalmazott
adalékanyagok (2/2)
Adalékanyagok és kitöltőanyagok
betonhoz, habarcshoz és
híghabarcshoz
(Épületeknél, utaknál és egyéb
építőmérnöki munkáknál)

ÜGYE Tanúsító EN 13479:2004
Szervezet**
(2+ rendszer)

ÜGYE Tanúsító EN 13383-1:2002
Szervezet ** EN 13383-1:2002/AC:2004
(2+ rendszer)

ÜGYE Tanúsító EN 13450:2002
Szervezet** EN 13450:2002/AC:2004
(2+ rendszer)

ÜGYE Tanúsító EN 12620:2002+A1:2008
Szervezet** EN 13055-1:2002
(2+ rendszer) EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
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EK
Bizottsági
határozat
98/598/EK

98/598/EK

98/601/EK

Termékcsalád, termék / tervezett
felhasználás
Magas biztonsági követelményű
felhasználásokra alkalmazott
adalékanyagok (2/2)
Adalékanyagok kötetlen és hidraulikusan
kötött keverékekhez (Utakhoz és más
építőmérnöki munkákhoz)
Magas biztonsági követelményű
felhasználásokra alkalmazott
adalékanyagok (2/2)
Adalékanyagok bitumenes keverékekhez
és felületképzésekhez (Utakhoz és más
építőmérnöki munkákhoz)
Útépítési termékek (1/2)
Bitumen
(Útépítéshez és utak felületképzéséhez)

99/93/EK

Műszaki specifikáció

ÜGYE Tanúsító EN 13242:2002+A1:2007
Szervezet**
(2+ rendszer)

ÜGYE Tanúsító EN 13043:2002
Szervezet**
EN 13043:2002/AC:2004
(2+ rendszer) EN 13055-2:2004
ÜGYE Tanúsító EN 13808:2005
Szervezet**
EN 13808:2013
(2+ rendszer)

Ajtók, ablakok, ablaktáblák, zsaluk,
kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok
(1/1)
Ajtókhoz, kapukhoz és ablakokhoz
tartozó vasalatok
(tűz/füst szakaszhatárokon és menekülési
útvonalakon)

99/94/EK

TÁÉE
rendszer*

Terméktanúsító EN 179:2008
Szervezet
EN 1125:2008
(1 rendszer)
EN 1154:1996/A1:2002
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
EN 1155:1996/A1:2002/AC:2006
EN 1155:1997/A1:2002
EN 1158:1997/A1:2002
EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006
EN 1935:2002
EN 1935:2002/AC:2003
EN 12209:2003
EN 12209:2003/AC:2005

Előre gyártott
normál/könnyűsúlyú/autoklávozott
pórusbeton termékek (1/1)
Előre gyártott
normál/könnyűsúlyú/autoklávozott
pórusbeton termékek
(Szerkezeti célokra)

ÜGYE Tanúsító EN 1168:2005+A3:2011
Szervezet**
EN 1520:2011
(2+ rendszer) EN 12737:2004+A1:2007
EN 12794:2005+A1:2007
EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008
EN 12843:2004
EN 13224:2011
EN 13225:2004
EN 13225:2004/AC:2006
EN 13225:2013
EN 13693:2004+A1:2009
EN 13747:2005+A2:2010
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EK
Bizottsági
határozat

Termékcsalád, termék / tervezett
felhasználás

TÁÉE
rendszer*

Műszaki specifikáció
EN 13978-1:2005
EN 14843:2007
EN 14844:2006+A2:2011
EN 14991:2007
EN 14992:2007+A1:2012
EN 15037-1:2008
EN 15037-2:2009+A1:2011
EN 15037-3:2009+A1:2011
EN 15037-4:2010
EN 15037-4:2010+A1:2013
EN 15050:2007+A1:2012
EN 15258:2008

99/469/EK Betonnal, vakoló és falazó
habarccsal kapcsolatos termékek
(1/2)
Adalékkeverékek
(Betonhoz, habarcshoz és
cementhabarcshoz)

ÜGYE Tanúsító EN 934-2:2009+A1:2012
Szervezet** EN 934-3:2009+A1:2012
(2+ rendszer) EN 934-4:2009
EN 934-5:2007

99/469/EK Betonnal, vakoló és falazó
habarccsal kapcsolatos termékek
(1/2)
Betonvédő és javító termékek
(Épületekben és építményekben
egyéb felhasználásra)

ÜGYE Tanúsító EN 1504-2:2004
Szervezet** EN 1504-3:2005
(2+ rendszer) EN 1504-4:2004
EN 1504-5:2004
EN 1504-7:2006

99/471/EK Légfűtő berendezések (2/2)
Szilárd és folyékony tüzelésű
légfűtőtestek
(Tűzzel szembeni viselkedésre
vonatkozó rendelkezések hatálya alá
tartozó területeken)

Terméktanúsító EN 12809:2001
EN 12809:2001/A1:2004
Szervezet
(1 rendszer) EN 12809:2001/A1:2004/AC:2006
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
EN 12809:2001/AC:2006
EN 12815:2001
EN 12815:2001/A1:2004
EN 2815:2001/A1:2004/AC:2006
EN 2815:2001/A1:2004/AC:2007
EN 12815:2001/AC:2006
EN 13229:2001
EN 13229:2001/A1:2003
EN 13229:2001/A2:2004
EN 3229:2001/A2:2004/AC:2006
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EK
Bizottsági
határozat

Termékcsalád, termék / tervezett
felhasználás

TÁÉE
rendszer*

Műszaki specifikáció
EN 3229:2001/A2:2004/AC:2007
EN 13229:2001/AC:2006
EN 13240:2001
EN 13240:2001/A2:2004
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
EN 13240:2001/AC:2006

99/472/EK Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem
érintkező csővezetékek, tartályok és
tartozékok (3/5)
Tartályok
Terméktanúsító EN 12285-2:2005
(Tűzállósággal kapcsolatos
Szervezet
rendelkezések hatálya alá tartozó
(1 rendszer)
területeken épület fűtő/hűtőrendszerek
külső tárolótartályból, vagy a hálózat
utolsó nyomáscsökkentő egységéből az
épület fűtő/hűtő rendszereinek
csatlakozásáig történő ellátásra szánt
gáz/tüzelőanyag
szállítására/elosztására/tárolására
használt készülékekben)

Az Európai Bizottság a szervezetet nyilvántartásba vette, és az e célra kialakított honlapon
bejelentett szervezetként 2014. december 18. napján közzétette
A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2015. március 18.
Az engedély 2018. szeptember 23-ig érvényes.
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