/2007. (GK. .) 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 szervezet okiratmellékletében bekövetkezett változásról
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 szerint
kijelölt
- KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. számára 078/2004. számon kiadott, és a 8/2004. (GK 16.)
GKM közleményben közzétett kijelölési okiratmelléklet az 1. számú melléklet
szerint módosult.

1.

számú melléklet
Melléklet
a 078/2004. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának,
valamint forgalomba hozatalának
és felhasználásának részletes szabályairól szóló
3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.
1088 Budapest, József krt. 6.
Tevékenység jellege: tanúsítás az alábbi termékcsoportokban a mindenkor érvényes akkreditálási okirat
mellékletében foglalt vonatkozó szabványok szerint
EK
Bizottsági
határozat

Termék

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más
hidraulikus kötőanyagok
Közönséges cementek, beleértve:
—Portlandcement
—Összetett portlandcementek:
Portland-salakcement
Portland-szilikapor-cement
Portland-puccoláncement
Portland-pernyecement
Portland-agyagpalacement
Portland-mészkőcement
Összetett portlandcement
—Nagyolvasztó-cementek
—Puccoláncementek
—Összetett cementek
(Beton, vakolat, habarcs és más építési
keverék készítéséhez és építési
termékek gyártására)
99/93/EK Ajtók, ablakok, ablaktáblák,
zsaluzatok, kapuk és a hozzájuk
tartozó vasalatok (1/1)
Épületvasalatok ajtókhoz és kapukhoz
(tűz/füst szakaszhatárokon és
menekülési útvonalakon )

Harmonizált műszaki
specifikáció

Szervezeti
funkciók

1+

EN 197-1:2000
EN 197-1:2000/A1:2004

Terméktanúsító
szervezet

1

EN 1125:1997/A1:2001

Terméktanúsító
szervezet

Módozat

Ez a kijelölési okiratmelléklet a KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. részére 2000. június 9-én a
39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendeletre kiadott 036/2000. számú kijelölési okirat mellékletében
foglalt műszaki terület szerint került kiadásra, így a 036/2000. számú kijelölési okirat és melléklete ezen okirat
kiadásával egyidejűleg bevonásra került.
A 078/2004. okirat kiadásának, valamint
az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2004. július 15.
Az 1. számú módosítás kiadásának kelte: 2006. november 15.

