MFO-42
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
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)
a BP/0102/1553-4/2018. számú határozatban foglaltak értelmében – az építési termékek
forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet szerinti – építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és
ellenőrzése tevékenység folytatására 2018. december 28. napjától jogosultságot szerzett az
alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
EK
Bizottsági
határozat

Termékcsalád, termék/
tervezett felhasználás

96/580/EK

FÜGGÖNY FALAZATOK
(1/1)
— ragasztott kötőelem
betonban történő
felhasználásra
(külső falakhoz és tetőkhöz)

Terméktanúsító
szervezet
(1 rendszer)

EAD 330499-00-0601

96/581/EK

GEOTEXTILIÁK(1/2)
—Geoműanyagok (fóliák és
textíliák), geotextíliák,
geokompozitok, georácsok,
geofóliák és geohálók, a
következő célokra
alkalmazva:
–folyadék vagy gáz
visszatartására, –
védőrétegként,
–vízelvezetésre és/vagy
szűrésre,
–megerősítésre
(Utakban, vasútnál,
alapozásban és

Üzemi
gyártásellenőrzést
tanúsító szervezet
(2+ rendszer)

EN 13249:2016
EN 13250:2016
EN 13251:2016
EN 13252:2016
EN 13253:2016
EN 13254:2016
EN 13255:2016
EN 13256:2016
EN 13257:2016
EN 13265:2016

TÁÉE*
rendszer

Műszaki specifikáció

2
falszerkezetekben, vízelvezető
rendszerekben, eróziógátló
alkalmazásokban,
víztározókban és gátakban,
csatornákban, alagutakban és
földalatti szerkezetekben,
folyékony hulladék
elhelyezésére vagy tározására,
szilárd hulladék tározására,
vagy hulladék elhelyezésére
használnak)
96/582/EK

BETONBAN HASZNÁLT
FÉM LEHORGONYZÓ
ELEMEK (1/1)
—Betonban használt fém
lehorgonyzó elemek (nagy
igénybevételre méretezett
típus)

Terméktanúsító
szervezet
(1 rendszer)

EAD 330232-00-0601

97/462/EK

FA ALAPÚ TÁBLÁK (1/2)
—Fedőréteg nélküli,
fedőréteges, furnérozott vagy
bevonattal ellátott fa alapú
táblák
(Szerkezeti elemekhez beltéri
vagy kültéri alkalmazásra)
(Olyan anyagok, amelyek
tűzzel szembeni viselkedése
nem hajlamos a változásra a
gyártási folyamat során.)

Terméktanúsító
szervezet
(1 rendszer)

EN
13986:2004+A1:2015

FA ALAPÚ TÁBLÁK (1/2)
—Fedőréteg nélküli,
fedőréteges, furnérozott vagy
bevonattal ellátott fa alapú
táblák (Szerkezeti elemekhez
beltéri vagy kültéri
alkalmazásra)

Üzemi
gyártásellenőrzést
tanúsító szervezet
(2+ rendszer)

EN
13986:2004+A1:2015

FA ALAPÚ TÁBLÁK (2/2)
—Fedőréteg nélküli,
fedőréteges, furnérozott vagy
bevonattal ellátott fa alapú
táblák (Nem szerkezeti
elemekhez beltéri vagy kültéri
alkalmazásra)

Terméktanúsító
szervezet
(1 rendszer)

EN
13986:2004+A1:2015

3
97/463/EK

BETONBAN ÉS
FALAZATBAN
HASZNÁLATOS
MŰANYAG HORGONYOK
(1/1)
—Betonban és falazatban
használatos műanyag
horgonyok
(Rendszerek – például
homlokzatrendszerek – olyan
elemeinek rögzítésére és
megtámasztására, amelyek
hozzájárulnak a rendszerek
állékonyságához)

Üzemi
gyártásellenőrzést
tanúsító szervezet
(2+ rendszer)

EAD 330196-01-0604

97/740/EK

FALAZAT ÉS EZZEL
KAPCSOLATOS
TERMÉKEK (1/3)
—Gyárban gyártott, tervezett
építészeti habarcsok
(Falakban, oszlopokban és
válaszfalakban)

Üzemi
gyártásellenőrzést
tanúsító szervezet
(2+ rendszer

EN 998-2:2016

98/214/EK

FÉMBŐL KÉSZÜLT
SZERKEZETI ANYAGOK
ÉS SEGÉDANYAGOK (3/4)
—Hegesztő anyagok
(Fém szerkezeti munkáknál
történő felhasználásokhoz)

Üzemi
gyártásellenőrzést
tanúsító szervezet
(2+ rendszer

EN 13479:2017

98/436/EK

TETŐFEDÉSEK,
FELÜLVILÁGÍTÓK,
TETŐTÉRI ABLAKOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
(2/6)
—Tetőtéri ablakok
(Olyan felhasználásokra,
amelyek tűzzel szembeni
viselkedésre vonatkozó
szabályozás hatálya alá
tartoznak)

Terméktanúsító
szervezet
(1 rendszer)

EN 143511:2006+A1:2016

* TÁÉE: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló
rendszer a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerint
A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2018. december 28.
Az Európai Unióba NB 1415 számon bejelentett szervezet.
Az engedély 2019. november 17-ig érvényes.

