MFO-86
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. § a) pontja alapján a
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(2030 Érd, Ürmös utca 46-48.)

a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet
1. melléklete szerint

1.1.7. 5 m magasságot meghaladó
vízicsúszda,
1.2.4. 4,5 m magasságot meghaladó
mesterséges mászófal, ide nem értve a
versenysport céljára használt vagy
sportegyesület keretében végzett edzés
céljára igénybe vett mászófalat,
2.1.3. gokart,
2.1.4. szimulátor,
2.1.7. 1-5 m magasságú vízicsúszda,
2.2.1. gokart és quad jellegű
járműpálya,
2.2.3. 4,5 m magasságot el nem érő
mesterséges mászófal, boulder fal, ide
nem értve a versenysport céljára
használt vagy sportegyesület keretében
végzett edzés céljára igénybe vett
mászófalat,
3.1.2. 5 m2 alapterületet meghaladó
felfújható berendezések,
3.1.10. 1 m magasságot meg nem
haladó vízicsúszda,
3.1.11. mobil játszóház,

24/2020. (VII. 3.)
ITM rendelet

Megfelelőségértékelési terület
Termék, termékcsalád

365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet

a BP/0102/1979-5/2020. számú határozatban foglaltak értelmében – az egyes szórakoztatási
célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú
sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet szerinti vizsgálat,
ellenőrzés, tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2021. január 14.
napjától jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:

Tanúsítás,
műszaki vizsgálat

3. melléklet
a) pont
aa)-aj)
alpont

2. § 2., 3.,
8. § (1) a)

Időszakos műszaki
vizsgálat

3. melléklet
b) pont
ba)-bh)
alpont

az üzemeltetőváltás
átvezetése a
megfelelőségi
tanúsítványban és az
üzemeltetési naplóban

3. melléklet
c) pont

Megfelelőségértékelési
tevékenység
Eljárás

2. § 1.,
8. § (1) b),
c), d), e),
16. § (1),
17. § (2)
11. §

2
3.1.12. vízibicikli,
3.2.1. kondipark, kültéri fitness eszköz,
3.2.2. gumiasztal (trambulin).
Az engedély 2026. január 14-ig hatályos.

