MFO-43
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. § a) pontja alapján a
CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság
(1034 Budapest, Bécsi út 122-124.)
a BP/0102/178-2/2019. számú határozatban foglaltak értelmében – az építési termék
építménybe történő betervezésnek és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti – építési termékek
teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására 2019. február
15. napjától jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Termékcsalád, termék/tervezett
felhasználás

TÁÉE rendszer*

Műszaki specifikáció

Cementek, építőipari mész és más
hidraulikus kötőanyagok
Különleges cementek, beleértve
- mérsékelten szulfátálló cement
Terméktanúsító Szervezet
- fehér cement
(1+ rendszer)
- kis alkáli tartalmú cement
(Beton, vakolat, habarcs és más
építési keverék készítéséhez
valamint építési termékek
gyártására)

MSZ 4737-1:2013
MSZ 4737-2:2013
DIN 1164-10:2013-03

Cementek, építőipari mész és más
hidraulikus kötőanyagok
Üzemi gyártásellenőrzést
Hidraulikus útépítési kötőanyagok
(ÜGYE) Tanúsító Szervezet
(Beton, vakolat, habarcs és más,
(2+ rendszer)
útalap-stabilizálásra használt
keverékhez)

MSZ EN 132822:2015

Transzportbeton
Betonkeverékek C8/10 és C100/115 ÜGYE Tanúsító Szervezet
(2+ rendszer)
között
(Betonhoz)
ÜGYE Tanúsító Szervezet
Útbeton
(2+ rendszer)
(Útépítéshez)

MSZ EN 206:2014
MSZ 4798-1:2004
MSZ 4798:2016
e-UT 06.03.31

2
Útpályaszerkezetek kötőanyag
nélküli és hidraulikus kötőanyagú ÜGYE Tanúsító Szervezet
(2+ rendszer)
alaprétegei
(Útépítéshez)

e-UT 06.03.53

* TÁÉE: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer
a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerint

Jelen kijelölési határozat kibocsátásával egyidejűleg a BP/0102/559-5/2018. iktatószámon
kiadott kijelölési határozat hatályát veszti.
A fenti határozat véglegessé vált: 2019. február 15.
Az engedély 2023. május 31-ig érvényes.

