4/2005. (GK. 9.) 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 2005. első félévben kijelölt szervezetek a következők:
Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
TÜV Rheinland InterCert Kft. vizsgálat 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: 081/2004.
A TÜV Rheinland InterCert Kft. azonosító száma (Identification number): 1008
(A kijelölés műszaki területe az 1. számú melléklet szerint.)
A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.)
FVM-GM együttes rendelet
TÜV Rheinland InterCert Kft. vizsgálat 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: 082/2005.
A TÜV Rheinland InterCert Kft. azonosító száma (Identification number): 1008
(A kijelölés műszaki területe a 2. számú melléklet szerint.)
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet
AGROVÉD Biztonságtechnikai Műszaki Fejlesztő és Minősítő Kft. vizsgálat és tanúsítás
(2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.
Tel.: 28-511-718; Fax: 28-512-295)
A kijelölési okirat száma: 083/2005.
Az AGROVÉD Kft. azonosító száma (Identification number): 1629
(A kijelölés műszaki területe a 3. számú melléklet szerint.)
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
Tisza Park Kft. ellenőrzés
(5435 Martfű, Lenin u. 1.
Tel.: 56-450-259; Fax: 56-450-629)
A kijelölési okirat száma: 084/2005.
(A kijelölés műszaki területe a 4. számú melléklet szerint.)
Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM-KvVM-PM együttes rendelet
Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Rt. vizsgálat és tanúsítás
(1088 Budapest, József krt. 6.
Tel.: 1-334-1954; 1-459-4805; 1-303-9453; Fax: 1-303-9453)
A kijelölési okirat száma: 085/2005.
(A kijelölés műszaki területe az 5. számú melléklet szerint.)
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A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és
megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet
TÜV Rheinland InterCert Kft. vizsgálat 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: 086/2005.
A TÜV Rheinland InterCert Kft. azonosító száma (Identification number): 1008
(A kijelölés műszaki területe a 6. számú melléklet szerint.)

2

számú melléklet

1.

Melléklet
a 081/2004. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés
az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és
megfelelőségük tanúsításáról szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
TÜV Rheinland InterCert Kft.
2083 Solymár, Tersztyánszky u. 89.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló
dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő
műszaki területen
Termékek
(a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
1. számú melléklete szerint)

Eljárások/modulok

140/2001. (VIII. 8.) Korm.
rendelet vonatkozó
mellékletei

Zajkibocsátási határértékkel rendelkező
berendezések:

 építőipari teheremelők

(robbanómotoros hajtással) (1. pont)

 döngölőgép (2. pont)
 kompresszorok (<350 kW)
(3. pont)












kézi betontörő és fejtőkalapácsok (4.
pont)
építőipari csörlők (robbanómotoros
hajtású)
(5. pont)
földtolók (<500 kW)
(6. pont)
dömperek (<500 kW)
(7. pont)
hidraulikus vagy köteles kotrók
(<500 kW)
(8. pont)
kotró-rakodók (<500 kW)
(9. pont)

belső gyártásközi ellenőrzés a
műszaki dokumentáció
értékelésével és időszakos
ellenőrzéssel

5. számú melléklet

egyedi termék vizsgálata

6. számú melléklet

teljes körű minőségbiztosítás

7. számú melléklet

földgyaluk (<500 kW)
(10. pont)
hidraulikus nyomásfokozók
(11. pont)
talaj- és szeméttömörítő
homlokrakodók (<500 kW)
(12. pont)
fűnyírók (kivéve a mezőgazdaságban
és az erdészetben alkalmazott
berendezéseket, valamint az olyan
kombinált gépeket, amelyeknek
főhajtóműve több, mint 20 kW
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Termékek
(a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
1. számú melléklete szerint)
teljesítményű)
(13. pont)











Eljárások/modulok

140/2001. (VIII. 8.) Korm.
rendelet vonatkozó
mellékletei

gyepvágók/gyepszegélyvágók (14.
pont)
villás emelőtargoncák belső égésű
motorhajtással, ellensúllyal (15.
pont)
rakodógépek (<500 kW)
(16. pont)
mobil daruk (17. pont)
motoros kapák (<3 kW)
(18. pont)
útburkolatrakó gépek (kivéve a nagy
tömörítőerejű lehúzólappal ellátott
aszfaltrakó gépeket)
(19. pont)
áramfejlesztő generátorok (<400
kW) (20. pont)
toronydaru (21. pont)
hegesztőgenerátor (22. pont)

A 081/2004. számú okirat kiadásának, valamint az Európai Bizottságnak
és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2005. január 17.
számú melléklet

2.

Melléklet
a 082/2005. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés
a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló,
a 12/2004. (IV. 29.) BM-GKM együttes rendelettel módosított
108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
TÜV Rheinland InterCert Kft.
2083 Solymár, Tersztyánszky u. 89.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló
dokumentumokban megadott vonatkozó előírások szerint a következő műszaki
területen

4

Termék

Biztonsági
berendezések

Felvonók

A 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM
együttes rendelet vonatkozó
fejezetei/bekezdései

Eljárások/modulok
A termék minőségbiztosítása
biztonsági berendezésekre
vonatkozóan

8. számú melléklet

Teljes körű minőségbiztosítás
biztonsági berendezésekre
vonatkozóan

9. számú melléklet

A termék minőségbiztosítása
felvonókra vonatkozóan

12. számú melléklet

Teljes körű minőségbiztosítás
felvonókra vonatkozóan

13. számú melléklet

A gyártás minőségbiztosítása
felvonókra

14. számú melléklet

A 082/2005. számú okirat kiadásának, valamint
az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2005. május 06.
számú melléklet

3.

Melléklet
a 083/2005. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés
a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló,
a 27/1998. (XII. 19.) GM, a 14/1999. (III. 31.) GM,
a 60/1999. (XII. 1.) GM, a 29/2000. (IX. 13.) GM és a 83/2003 (XII. 11.) GKM rendeletekkel
módosított 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
AGROVÉD Biztonságtechnikai Műszaki Fejlesztő és Minősítő Kft.
2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a következők szerint
Termékek
a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított
2. sz. mellékletében használt számozás szerint
A)
1) Körfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy
hasonló, hús vagy hasonló anyagokhoz.
1.1. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek,
amelyeknek fix a gépágyuk és a munkadarabot kézi
vagy
leszerelhető
előtolással
juttatják
a
szerszámhoz.
1.2. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek,
amelyeknél az alternáló mozgású fűrészállványt
kézzel vezérlik, vagy azt hajtóművel szerelték fel.
1.3. Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek,
amelyek a munkadarabot gépi előtolással
mozgatják, és a munkadarab behelyezése
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Eljárások/modulok

A 21/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet
vonatkozó
fejezetei/bekezdései

A műszaki dokumentáció
átvétele, megőrzése és
ennek igazolása

7. § (1) a)

Megfelelőségi tanúsítvány
kiállítása a műszaki
dokumentáció alapján

7. § (1) b)

Típusvizsgálat

6. § (4) és a 7. § (1) c)

Termékek
a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított
2. sz. mellékletében használt számozás szerint

Eljárások/modulok

A 21/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet
vonatkozó
fejezetei/bekezdései

(adagolása) és/vagy kivétele kézzel történik.
1.4. Mozgószerszámú fűrészgépek gépi előtolással és a
munkadarab kézzel végzett behelyezésével és/vagy
kivételével.
2) Faipari gyalugépek kézi előtolással.
3) Faipari
vastagsági
gyalugépek
egyoldali
megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy
kivétele kézzel történik.
4) Szalagfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy
hasonló, hús vagy hasonló anyagokhoz, ha a
munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel
történik.
5) Az 1-4. és a 7. pont alatti eszközfajták kombinált
kivitelben.
6) Faipari csapmarógépek több szerszámtartóval, kézi
előtolással
7) Kézi láncfűrészek fa megmunkálásra.
8) Függőleges marógépek kézi előtolással, fa és hasonló
anyagok megmunkálására.
9) Prések, hajlítógépek fémmegmunkáláshoz, ha a
munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel
történik, és a mozgó elemek lökete túllépheti a 6
milimétert, valamint a sebessége a 30 mm/s-ot.
10) Műanyag-feldolgozó
fröccsöntőgépek
vagy
formázóprések, ha a munkadarab behelyezése és/vagy
kivétele kézzel történik
11) Gumiipari fröccsöntőgépek vagy formázóprések, ha a
munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel
történik
A 083/2005. számú okirat kiadásának, valamint
az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2005. május 06.
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számú melléklet

4.

Melléklet
a 084/2005. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
Tisza Park Kft.
5435 Martfű, Lenin u. 1.
Tevékenység jellege: ellenőrzés a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban
megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki területen

Termékek

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
vonatkozó bekezdései

Eljárások

Játszótéri eszközök
Ütéscsillapító
játszótéri talajok

2. § d)
3. § (2)
7. § (4), (5)
9. § (1)-(3)

Ellenőrzés

A 084/2005. számú Kijelölési Okirat kiadásának kelte: 2005. február 21.
számú melléklet

5.

Melléklet
a 085/2005. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés
egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló
17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Rt.
1088 Budapest, József krt. 6.
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló
dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki
területen

Termékek
(a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes
rendelet 2.§ a) és b) pontja szerinti)
Tüzelőolaj, Tü 5/20
Erőművi könnyű tüzelőolaj (ETO)
Fűtőolaj

Eljárások/
modulok

A 17/2003. (IV. 4.) GKMKvVM-PM együttes
rendelet vonatkozó
bekezdései

vizsgálat
tanúsítás

8.§ (2) és (4) bekezdés

A 085/2005. számú Kijelölési Okirat kiadásának kelte: 2005. március 18.
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számú melléklet

6.

Melléklet
a 086/2005. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés
a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és
megfelelőség-tanúsításáról szóló,
a 39/2004. (IV. 7.) GKM rendelettel módosított
8/2003. (II. 19.) GKM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
TÜV Rheinland InterCert Kft.
2083 Solymár, Terstyánszky u. 89.
Tevékenység jellege: vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló
dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő
műszaki területen

Termék

Szállítható nyomástartó
berendezések:
- gázhordók

Eljárások/modulok
A gyártás belső ellenőrzése, az átvételi eljárás
felügyeletével

4. számú melléklet I. rész
A1 modul

EK-típusellenőrzés

4. számú melléklet I. rész
B modul

EK-tervellenőrzés

4. számú melléklet I. rész
B1 modul

Típusazonossági vizsgálat

4. számú melléklet I. rész
C1 modul

Gyártás minőségbiztosítása

4. számú melléklet I. rész
D modul

Gyártás minőségbiztosítása

4. számú melléklet I. rész
D1 modul

Termék minőségbiztosítás

4. számú melléklet I. rész
E modul

Termék minőségbiztosítás

4. számú melléklet I. rész
E1 modul

Termékellenőrzés

4. számú melléklet I. rész
F modul

- kriogéntartályok
- tartányok
- szelepek és
más tartozékok

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

Szállítható
nyomástartó
berendezések:
- gázhordók
- kriogéntartályok
- tartányok
- szelepek és
más tartozékok

Eljárások/modulok

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

EK egyedi ellenőrzés

4. számú melléklet I. rész
G modul

Teljes minőségbiztosítás

4. számú melléklet I. rész
H modul

Teljes minőségbiztosítás terv ellenőrzéssel és
az átvételi eljárás különleges felügyeletével

4. számú melléklet I. rész
H1 modul

Megfelelőség-újraértékelés

4. számú melléklet II. rész

A termék időszakos ellenőrzése

4. számú melléklet III. rész
1. modul

Időszakos ellenőrzés minőségbiztosítással

4. számú melléklet III. rész
2. modul

A 086/2005. számú okirat kiadásának, valamint
az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2005. június 03.
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