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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. § b) pontja alapján a
TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító
Korlátolt Felelősségű Társaság
(1132 Budapest, Váci út 48/A-B.)
a BP/0102/286-6/2017. számú határozatban foglaltak értelmében − az egyes kültéri
berendezések zajkibocsátásának követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló
140/2001. (VIII.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) szerinti − vizsgálat,
tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység folytatására 2017. április 24. napjától
jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:

Termékcsalád, termék

Zajkibocsátási határértékkel
rendelkező berendezések:
1. Építőipari teheremelők
(robbanómotoros hajtással)
2. Döngölőgép
3. Kompresszorok (<350 kW)
4. Kézi betontörő és
fejtőkalapácsok
5. Építőipari csörlők
(robbanómotoros hajtású)
6. Földtolók (<500 kW)
7. Dömperek (<500 kW)
8. Hidraulikus vagy köteles
kotrók (<500 kW)
9. Kotró-rakodók (<500 kW)
10. Földgyaluk (<500 kW)
11. Hidraulikus nyomásfokozók

Megfelelőségértékelési
tevékenység

A Korm. rendelet
vonatkozó
mellékletei

Belső gyártásközi ellenőrzés
a műszaki dokumentáció
értékelésével és időszakos
ellenőrzéssel

5. melléklet

Egyedi termék vizsgálata

6. melléklet

Teljes körű minőségbiztosítás

7. melléklet
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12. Talaj- és szeméttömörítő
homlokrakodók (<500 kW)
13. Fűnyírók (kivéve a
mezőgazdaságban és az
erdészetben alkalmazott
berendezéseket, valamint az
olyan kombinált gépeket,
amelyeknek főhajtóműve több
mint 20 kW teljesítményű)
14.Gyepvágók /
gyepszegélyvágók
15. Villás emelőtargoncák belső
égésű motorhajtással,
ellensúllyal
16. Rakodógépek (<500 kW)
17. Mobildaruk
18. Motoros kapák (<3 kW)
19. Útburkolatrakó gépek
(kivéve a nagy tömörítő erejű
lehúzólappal ellátott aszfaltrakó
gépeket)
20. Áramfejlesztő generátorok
(<400 kW)
21. Toronydaru
22. Hegesztőgenerátor
A fenti határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2017. május 3.
Az Európai Unióba NB 1008 számon bejelentett szervezet.
Az engedély 2022. április 24-ig érvényes.

