MKEH-09
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 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 az
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
(1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.)
amely az MKEH-KEPIH-17/8/2012/T-KER. számú határozatban foglaltak értelmében – az
építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.)
BM-GKM-KvVM együttes rendelet, valamint az építési termékekre vonatkozó tagállami
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésének közelítéséről szóló 89/106/EGK tanácsi
irányelv (1988. december 21.) szerinti  megfelelőségértékelési tevékenység folytatására
jogosultságot szerzett az alábbi megfelelőségértékelési területek tekintetében:
EK
Harmonizált
Termék
Bizottsági
Módozat
műszaki
határozat
specifikáció
98/214/EK Fémből készült szerkezeti anyagok és
segédanyagok (1/4)
Fémből készült szelvények /profilok
2+
EN 1090-1:2009
fémszerkezetekben vagy vasbeton
szerkezetekben történő felhasználásra.
{Melegen hengerelt, hidegen hajlított vagy
más módon gyártott, különböző alakú
szelvények/profilok (T, L, H, U, Z, I
szelvények, szögacél, zártszelvény, csövek),
sík lemeztermékek (vastag lemez, vékony
lemez, szalag), acélbetétek, öntöttvasak,
kovácsoltvasak, különböző fémből készítve,
védelem nélkül, vagy korrózió elleni
bevonattal védetten.}
98/214/EK Fémből készült szerkezeti anyagok és
segédanyagok (2/4)

Szervezeti
Funkció

Ellenőrző
szervezet
ÜGYE
tanúsító
szervezet

Fémből készült rúdszerkezetek
keretszerkezetekhez és alapozásokhoz történő
felhasználásra.
(Felületkezelt fémből készült termékek, mint
például nem párhuzamos övű rácsos tartók,
párhuzamos övű rácsos tartók, oszlopok,
lépcsők, cölöpalapok, tartócölöpök és
szádfalak, méretre vágott szelvények
bizonyos alkalmazásra tervezve, valamint
sínek és vasaljzatok, védelem nélkül, vagy
korrózió elleni bevonattal védetten,
készülhetnek hegesztett vagy nem hegesztett
módon).
Fémből készült rúdszerkezetek
keretszerkezetekhez történő felhasználásra.
{felületkezelt fémből készült keretek
álmennyezetekhez (nagy terhelésre),
védelem nélkül, vagy korrózió elleni
bevonattal védetten, készülhetnek hegesztett
vagy nem hegesztett módon.}

2+

EN 1090-1:2009 Ellenőrző
szervezet
ÜGYE
tanúsító
szervezet

2+

EN 13693:2004
+A1:2009
EN 13747:2005
+A2:2010
EN 150371:2008
EN 150372:2009
+A1:2011
EN 15258:2008

99/94/EK Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/
autoklávozott pórusbeton termékek (1/1)
Előre gyártott
normál/könnyűsúlyú/autoklávozott
pórusbeton termékek (szerkezeti
felhasználásra)

A bejelentett szervezet azonosító száma: NB 2071
A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2013. január 16.
Az engedély visszavonásig, vagy hatályvesztésének időpontjáig hatályos.

Ellenőrző
szervezet
ÜGYE
tanúsító
szervezet

