
16/2003. (GK 18.) 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 okiratmellékletében bekövetkezett változásról 

 

A 2/2002. (GK 4.) GKM közleményben közzétett, 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 szerint kijelölt KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. számára 054/2002. számon 

kiadott kijelölési okirat melléklete változtatási kérelem miatt a következők szerint módosult: 

 

Melléklet 

a 054/2002. Kijelölési Okirathoz 

01. sz. módosítás kelte: 2003. május 26. 

 

Kijelölés 

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról szóló 

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

 

Kijelölt szervezet:   

 KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. 

 1088 Budapest, József krt. 6. 

 

Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás az alábbi 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: 

 fűnyírók (13. pont) 

 gyepvágók, gyepszegélyvágók  
(14. pont) 

 motoros kapák (18. 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 

 

Tevékenység jellege: tanúsítás az alábbi 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 

belső gyártásközi ellenőrzés a 

műszaki dokumentáció 

értékelésével és időszakos 

ellenőrzéssel 

egyedi termék vizsgálata 

 

 

 

 

5. számú melléklet 

 

 

 

6. számú melléklet 



Termékek 

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

1. számú melléklete szerint) 
Eljárások/modulok 

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

rendelet vonatkozó 

mellékletei 

hajtású) 
(5. pont) 

 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) 

 villás emelőtargoncák belső égésű 

motorhajtással, ellensúllyal (15. 

pont) 

 rakodógépek (<500 kW) 

(16. pont) 

 mobil daruk (17. 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) 

 

 

 


