MFO-4
A Budapest Főváros Kormányhivatala 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 a

CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság
(1034 Budapest, Bécsi út 122-124.)
a BP/0102/00175-2/2017 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
(a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) szerinti építési termékek teljesítmény állandóságának
értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására 2017. február 09. napjától jogosultságot
szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:

EU
Bizottsági
Határozat
95/467/EK

Termékcsalád, termék/
tervezett felhasználás
Gipsztermékek (2/4)
Gipsztáblák, falazóelemek,
mennyezetelemek és rostos
gipszvakolat öntvények
beleértve a hozzájuk tartozó
segédtermékeket is (Falakon,
válaszfalakon vagy
mennyezeteken; szerkezeti
elemek tűzvédelmére és/vagy
épületek tűzszakaszolására)

TÁÉE
rendszere*

Műszaki specifikáció

Vizsgálólaboratórium
(3 rendszer)

EN 13279-1:2008

2
97/555/EK

Cementek, építőipari mész és Terméktanúsító
Szervezet
más hidraulikus
kötőanyagok
(1+ rendszer)
Különleges cementek,
beleértve:
- Kis hőfejlesztésű különleges
cementek
- Szulfátálló cement
- Fehér cement
- Tengervízálló cement
- Alacsony alkáli tartalmú
cement
(beton, vakolat, habarcs és más
építési keverék készítéséhez
valamint építési termékek
gyártására)
ÜGYE Tanúsító
Szervezet**
(2+ rendszer)

97/740/EK

Falazat és ezzel kapcsolatos
termékek (1/3)
I. kategóriájú falazategységek
(Falakban, oszlopokban és
válaszfalakban)

99/469/EK

Betonnal és falazó habarccsal ÜGYE Tanúsító
Szervezet**
kapcsolatos termékek (1/2)
Betonvédő és javító termékek (2+ rendszer)
(Épületekben és
építményekben egyéb
felhasználásra)

EN 14216:2015

EN 7711:2011+A1:2015
EN 7712:2011+A1:2015
EN 7713:2011+A1:2015
EN 7714:2011+A1:2015
EN 1504-2:2004

**TÁÉE rendszere: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére
szolgáló rendszer
** ÜGYE: Üzemi gyártásellenőrzést tanúsító szervezet
A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. március 7.
Az Európai Unióba NB 1414 számon bejelentett szervezet.
Az engedély 2022. február 9-ig érvényes.

