
 

10/2003. (GK 9.) GKM közlemény 

a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 

szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint 

kijelölt szervezet közzétételéről 

 

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 rendelettel módosított 4/1999.(II. 24.) GM rendelet 14. § alapján a 2003. első negyedévben 

kijelölt szervezetek a következők: 

 

A gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet  

1) MERTCONTROL Minőségellenőrző Rt. vizsgálat 

 (1095 Budapest, Kvassay út 1/C. Tel.: 06/1-455-9041  Fax: 06/1-455-8082) 

A kijelölési okirat száma: 061/2003 

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

 

A mutatványos berendezések időszakos műszaki vizsgáztatási rendjéről szóló 14/1994. (V. 27.) IKM 

rendelet 

1) ÉMI -TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.  vizsgálat és tanúsítás 

 (2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Tel.: 06/26-501-140 Fax: 06/26-501-154)  

A kijelölési okirat száma: 062/2003 

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

Ezzel a kijelöléssel egyidejűleg az ÉMI-TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. 

2/2003. (GK. 2.) GKM közleménnyel közzétett kijelölése hatályát veszti. 

 



 

 

1. számú melléklet 

Melléklet 

a 061/2003. Kijelölési Okirathoz 

 

Kijelölés 

a gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló,  

a 15/2001. (VI. 15.) GM rendelettel módosított 

5/2000. (II. 16.) GM rendelet szerint 

 

Kijelölt szervezet:   

MERTCONTROL Minőségellenőrző Rt. 

1095 Budapest, Kvassay út 1. 

 

Tevékenység jellege: vizsgálat az alábbi műszaki területen 

 

A kijelölés műszaki területe 
Vonatkozó szabvány 

Gépjármű-hajtóanyagok. Dízelgázolaj.  

Követelmények és vizsgálati módszerek 
MSZ EN 590 

 

 

Az okirat kiadásának kelte: 2003. február 10. 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

Melléklet 

a 062/2003. Kijelölési Okirathoz 

 

Kijelölés 

a mutatványos berendezések időszakos műszaki vizsgáztatási rendjéről szóló 

14/1994. (V. 27.) IKM rendelet, valamint a módosításáról szóló 

13/1999. (III. 29.) GM rendelet és a 21/2001. (VIII. 2.) GM rendelet szerint 
 

Kijelölt szervezet:  

 ÉMI-TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.  

 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

 

Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a mindenkor érvényes akkreditálási okirat mellékletében megadott 

vonatkozó szabványok, előírások, illetve a felkészültséget igazoló egyéb 

dokumentumokban foglaltak szerint a következő műszaki területen 

 

Termékek 
A 14/1994. (V. 27.) IKM rendelet 

vonatkozó bekezdése 

Mutatványos berendezések 1. számú melléklet 

 

Az okirat kiadásának kelte: 2003. március 20. 

 


