
1/2009. NFGM 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 közzétételéről 

 

A nemzeti fejlesztési és gazdasági 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 

2008. május 21-től 2008. december 31-ig kijelölt szervezetek a következők: 

 

 

Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 

 

1. TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. ellenőrzés és tanúsítás 

(1112 Budapest, Repülőtéri út 2.) 

Tel: (1) 248-1931 

Fax: (1) 248-1932 

A kijelölési okirat száma: 131/2008. 

(A kijelölés műszaki területe az 1. számú melléklet szerint.) 

 

2. TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft ellenőrzés és tanúsítás 

(1013 Budapest, Lánchíd u. 15-17.) 

Tel: (1) 487-0525 

Fax: (1) 214-1688 

A kijelölési okirat száma: 133/2008. 

(A kijelölés műszaki területe a 2. számú melléklet szerint.) 

 

3. ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. ellenőrzés és tanúsítás 

(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) 

Tel: (26) 501-120  

Fax: (26) 501-150 

A kijelölési okirat száma: 134/2008. 

(A kijelölés műszaki területe a 3. számú melléklet szerint.) 

 

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. 

(II. 19.) GKM rendelet 

 

TOTAL HUNGARIA Kereskedelmi Kft. Ellenőrző Testülete időszakos ellenőrzés 

(2040 Budaörs, Edison út 2.) 

Tel: (23) 507-503 

Fax: (23) 507-507 

A kijelölési okirat száma: 132/2008. 

(A kijelölés műszaki területe a 4. számú melléklet szerint.) 

 

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. 

(VIII. 8.) Korm. rendelet 

 

Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. vizsgálat és tanúsítás 

(1132 Budapest, Váci út 48/a-b.) 

Tel: (1) 288 8400 

Fax: (1) 288 8499 

A kijelölési okirat száma: 135/2008. 

(A kijelölés műszaki területe az 5. számú melléklet szerint.) 
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1. számú melléklet 

Melléklet 

a 131/2008. 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:  

 TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. 

 1112 Budapest, Repülőtéri út 2. 

Tevékenység jellege:  üzem- és gyártásellenőrzés (ÜGYE) alapvizsgálata, gyártásellenőrzés folyamatos 

felügyelete, értékelése és jóváhagyása, valamint gyártásellenőrzés tanúsítása az alábbi 

termékcsoportokban a felkészültséget igazoló, mindenkor érvényes dokumentumokban 

foglalt vonatkozó szabványok szerint. 

 

Bejelentés műszaki terület: 

 

EK 

Bizottsági 

határozat 

Termékcsalád, 

(tervezett 

felhasználás) 

termék 

Módo

zat 

Harmonizált 

műszaki specifikáció 

(bejelentés területén) 

Szervezeti 

funkciók 

98/598/EK Adalékanyagok 

 Magas biztonsági követelményű 

felhasználásokra alkalmazott 

adalékanyagok (2/2) 

Adalékanyagok és kőlisztek 

betonhoz, habarcshoz és injektáló 

habarcshoz (épületekhez, utakhoz 

és más építőmérnöki 

létesítményekhez) 

Adalékanyagok 

aszfaltkeverékekhez és felületi 

bevonatokhoz (utakhoz és más 

építőmérnöki létesítményekhez) 

Kőlisztek aszfaltkeverékekhez és 

felületi bevonatokhoz (utakhoz és 

más építőmérnöki 

létesítményekhez) 

Adalékanyagok kötőanyag 

nélküli és hidraulikus kötőanyagú 

keverékekhez (utakhoz és más 

építőmérnöki létesítményekhez) 

 

2+ EN 12620:2002 

EN 13043:2002 

EN 13043:2002 

/AC:2004 

EN 13242:2002 

EN 13242:2002 

/AC:2004 

 

 

 

Ellenőrző szervezet 

 

Gyártásellenőrzést tanúsító 

szervezet 

98/601/EK Útépítési anyagok  

 Útépítési anyagok (1/2) 

 

Aszfaltkeverékek (Utakhoz és 

utak felületképzéséhez) 

2+ EN 13108-1:2006 

EN 13108-2:2006 

EN 13108-3:2006 

EN 13108-4:2006 

EN 13108-5:2006 

EN 13108-6:2006 

EN 13108-7:2006 

 

 

Ellenőrző szervezet 

 

Gyártásellenőrzést tanúsító 

szervezet 

99/469/EK Betonnal, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékek 

 Betonnal, vakoló és falazó 

habarccsal kapcsolatos termékek 

(1/2) 

 

2+  

EN 1504-2:2004 

EN 1504-3:2005 

EN 1504-6:2006 

 

Ellenőrző szervezet 

 

Gyártásellenőrzést tanúsító 
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EK 

Bizottsági 

határozat 

Termékcsalád, 

(tervezett 

felhasználás) 

termék 

Módo

zat 

Harmonizált 

műszaki specifikáció 

(bejelentés területén) 

Szervezeti 

funkciók 

Betonvédő és javító termékek 

(Épületekben és építményekben 

egyéb felhasználásra) 

 

EN 1504-7:2006 

 

 

szervezet 

 

Kijelölés műszaki területe:  

 

EK 

Bizottsági 

határozat 

Termékcsalád, 

(tervezett 

felhasználás) 

termék 

Módo

zat 

Műszaki specifikáció 

(kijelölés területén) Szervezeti 

funkciók 

98/601/EK Útépítési anyagok  

 Útépítési anyagok (1/2) 

Bitumenek (Utakhoz és 

utak felületképzéséhez) 

 

2+ MSZ EN 12591:2000 

MSZ EN 14023:2006 

MSZ EN 13924:2007 

 

Ellenőrző szervezet 

 

Gyártásellenőrzést tanúsító 

szervezet 

 Beton 

 Magas biztonsági 

követelményű 

felhasználásokra 

alkalmazott betonok 

Tervezett és előírt 

összetételű friss beton 

 (Épületekhez, 

építményekhez és más 

építőmérnöki munkákhoz) 

 

2+ MSZ 4798-1:2004  

Ellenőrző szervezet 

 

Gyártásellenőrzést tanúsító 

szervezet 

 

 

A 131/2008. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának a kelte: 2008. július 16. 

az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2008. augusztus 01. 

 

 

2. számú melléklet 

Melléklet 

a 133/2008. 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:  

 TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. 

 1013 Budapest, Lánchíd u. 15-17. 

 

Tevékenység jellege: üzem és a gyártásellenőrzés (ÜGYE) alapvizsgálata, gyártásellenőrzés folyamatos 

felügyelete, értékelése és jóváhagyása, valamint gyártásellenőrzés tanúsítása az alábbi 

termékcsoportokban a felkészültséget igazoló mindenkor érvényes dokumentumokban foglalt 

vonatkozó szabványok szerint. 

 

Bejelentés műszaki terület: 
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EK 

Bizottsági 

határozat 

Termékcsalád, 

(tervezett 

felhasználás) 

termék 

Módo

zat 

Harmonizált 

műszaki specifikáció 

(bejelentés területén) 

Szervezeti 

funkciók 

98/598/EK Adalékanyagok 

 Magas biztonsági követelményű 

felhasználásokra alkalmazott 

adalékanyagok (2/2) 

 

Adalékanyagok és kőlisztek 

betonhoz, habarcshoz és injektáló 

habarcshoz (épületekhez, utakhoz 

és más építőmérnöki 

létesítményekhez) 

 

2+ EN 12620:2002 

+A1:2008 

Ellenőrző szervezet 

Gyártásellenőrzést tanúsító 

szervezet 

A 133/2008. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának, valamint az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak 

való bejelentés kelte: 2008. augusztus 26. 

 

 

3. számú melléklet 

Melléklet 

a 134/2008. 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:  

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. 

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

 

Tevékenység jellege:  üzem és üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) alapvizsgálata, gyártásellenőrzés folyamatos 

felügyelete, értékelése és jóváhagyása, valamint gyártásellenőrzés tanúsítása a mindenkor 

érvényes akkreditálási okirat mellékletében foglalt vonatkozó szabványok szerint 

 

Bejelentés műszaki terület: 

 

EK 

Bizottsági 

határozat 

Termékcsalád, 

termék 

(tervezett 

felhasználás) 

Módozat 
Harmonizált műszaki 

specifikáció 

Szervezeti 

funkciók 

99/94/EK Előre gyártott normál, könnyűsúlyú, 

autoklávozott pórusbeton termékek (1/1) 

Előre gyártott normál, könnyűsúlyú, 

autoklávozott pórusbeton termékek 

(Szerkezeti felhasználásra) 

2+ EN 12839:2001 

EN 12843:2004 

EN 13224:2004 

EN 13225:2004 

EN 13693:2004 

EN 1168:2005 

EN 12794:2005 

EN 13747:2005 

EN 13978-1:2005 

EN 

13224:2004/AC:2005 

EN 14844:2006 

EN 

12794:2005+A1:2007 

EN 

13224:2004+A1:2007 

Ellenőrző szervezet 

Gyártásellenőrzést 

tanúsító szervezet 
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EK 

Bizottsági 

határozat 

Termékcsalád, 

termék 

(tervezett 

felhasználás) 

Módozat 
Harmonizált műszaki 

specifikáció 

Szervezeti 

funkciók 

EN 14843:2007 

EN 14991:2007 

EN 14992:2007 

EN 15050:2007 

EN 

13225:2004/AC:2006 

EN 

13747:2005/AC:2006 

 

 

97/740/EK Falazat és ezzel kapcsolatos termékek (1/3) 

I. kategóriájú falazategységek 

(Falakban, oszlopokban és válaszfalakban) 

 

2+ EN 771-1:2003 

EN 771-

1:2003/A1:2005 

EN 771-2:2003 

EN 771-

2:2003/A1:2005 

EN 771-3:2003 

EN 771-

3:2003/A1:2005 

EN 771-4:2003 

EN 771-

4:2003/A1:2005 

EN 771-5:2003 

EN 771-

5:2003/A1:2005 

EN 771-6:2005 

 

Ellenőrző szervezet 

Gyártásellenőrzést 

tanúsító szervezet 

 

 

Kijelölés műszaki területe:  

 

EK Bizottsági 

határozat 
Termék Módozat Műszaki specifikáció Szervezeti funkciók 

 Magas biztonsági követelményű 

felhasználásokra alkalmazott betonok 

Tervezett és előírt összetételű friss beton 

(Épületekhez, műtárgyakhoz) 

2+ MSZ 4798-1:2004 

MSZ EN 206-1:2002 

MSZ EN 206-1:2000 

/A1:2004 

MSZ EN 206-1:2000 

/A2:2005 

 

Ellenőrző szervezet 

Gyártásellenőrzést 

tanúsító szervezet 

 

A 134/2008. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának a kelte: 2008. december 8. 

az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2008. december 10. 

 

 
4. számú melléklet 

Melléklet 

a 132/2008. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről  

és megfelelőség-tanúsításáról szóló  

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet szerint 

 

Kijelölt szervezet:  
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TOTAL HUNGARIA Kereskedelmi Kft. Ellenőrző Testülete 

2040 Budaörs, Edison út 2. 

 

Tevékenység jellege: jóváhagyott szervezetként a termék időszakos ellenőrzése a mindenkor érvényes felkészültséget 

igazoló dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok és előírások szerint a következő 

műszaki területen 

 

Termékek Eljárások 
A 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet 

vonatkozó bekezdései 

Szállítható és 

újratölthető 

gázpalackok 

cseppfolyósított 

szénhidrogén 

gázokhoz 

Termék időszakos 

ellenőrzése 

4. számú melléklet III. rész  

1. modul 

Szállítható gázpalack 

szelepek és tartozékok 

cseppfolyósított 

szénhidrogén 

gázokhoz  

Termék időszakos 

ellenőrzése 

4. számú melléklet III. rész  

1. modul 

 

A 132/2008. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának, valamint az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak 

való bejelentés kelte: 2008. augusztus 07. 

 

 

5. számú melléklet 

Melléklet 

a 135/2008. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról szóló 

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerint 
 

Kijelölt szervezet:  

Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft.  

1132 Budapest, Váci út 48/a-b. 

 

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) 

belső gyártásközi ellenőrzés a 

műszaki dokumentáció 

értékelésével és időszakos 

ellenőrzéssel 

egyedi termék vizsgálata 

teljes körű minőségbiztosítás 

 

 

 

5. számú melléklet 

 

 

 

6. számú melléklet 

 

7. számú melléklet 
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Termékek 

(a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet  

1. számú melléklete szerint) 
Eljárások/modulok 

140/2001. (VIII. 8.) Korm. 

rendelet vonatkozó 

mellékletei 

 földtolók (<500 kW) 
(6. pont) 

 dömperek (<500 kW) 
(7. pont) 

 hidraulikus vagy köteles kotrók 

(<500 kW) 
(8. pont) 

 kotró-rakodók (<500 kW) 
(9. pont) 

 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 

teljesítményű)  

(13. pont) 

 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 135/2008. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának, valamint az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak 

való bejelentés kelte: 2008. december 19. 

 


