2/2005. (GK. 1.) GKM közlemény
a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes
szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított
4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezetek közzétételéről
A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakágazatok vonatkozásában a műszaki
termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a
26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999.(II. 24.) GM rendelet 14. §
alapján a 2004. második félévben kijelölt szervezetek a következők:
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
TÜV Rheinland InterCert Kft. vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás
(2083 Solymár, Tersztyánszky út 89. Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 701/1301
Tel.: 1-461-1100; Fax: 1-461-1199)
A kijelölési okirat száma: 079/2004.
(A kijelölés műszaki területe az 1. számú melléklet szerint.)
A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló
8/2003. (II. 19.) GKM rendelet
PRÍMAGÁZ Hungária Rt. Ellenőrző Testülete termék időszakos ellenőrzése
(1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. Tel.: (+36) 1-209-9900; Fax: (+36) 1-209-9999)
A kijelölési okirat száma: 080/2004.
A PRÍMAGÁZ Hungária Rt. azonosító száma (Identification number): 1559
(A kijelölés műszaki területe a 2. számú melléklet szerint.)

1.

számú melléklet
Melléklet
a 079/2004. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
TÜV Rheinland InterCert Kft.
2083 Solymár, Tersztyánszky út 89.
Tevékenység jellege: vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló
dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki
területen
Termékek

Játszótéri eszközök
Ütéscsillapító játszótéri
talajok

Eljárások
Típusvizsgálat, egyedi
vizsgálat
Megfelelőségi
tanúsítvány kiadása
Ellenőrzés

Az okirat kiadásának kelte: 2004. július 16.

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
vonatkozó bekezdései
4.§
5.§ (2)-(5)
2.§ d); 3.§ (2); 7.§ (4), (5)
9. § (1)-(3)

2.

számú melléklet
Melléklet
a 080/2004. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről
és megfelelőség-tanúsításáról szóló
8/2003. (II. 19.) GKM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
PRÍMAGÁZ Hungária Rt.
Ellenőrző Testülete
1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.
Tevékenység jellege: a termék időszakos ellenőrzése a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló
dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok és előírások szerint a következő
műszaki területen
Termékek

Eljárások

A 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet
vonatkozó bekezdései

Szállítható és
újratölthető
gázpalackok
cseppfolyósított
szénhidrogén gázokhoz

Termék időszakos
ellenőrzése

4. számú melléklet III. rész
1. modul

Szállítható gázpalack
szelepek és tartozékok
cseppfolyósított
szénhidrogén gázokhoz

Termék időszakos
ellenőrzése

4. számú melléklet III. rész
1. modul

Az okirat kiadásának, valamint
az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2004. október 21.

