
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. második 
félévben kijelölt szervezet a következő: 

 
A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőség tanúsításáról szóló, a 48/2002. (XII. 28.) GKM rendelettel és a 

4/2002. (VI. 21.) GKM rendelettel módosított 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet szerint 
 

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

(2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Tel.: 06/26-501-140 Fax: 06/26-501-154) 
A kijelölési okirat száma: 066/2003. 

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



1. számú melléklet 

Melléklet 

a 066/2003. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőség tanúsításáról szóló, 

a 48/2002. (XII. 28.) GKM rendelettel és a 4/2002. (VI. 21.) GKM rendelettel módosított 

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet szerint 
Kijelölt szervezet:  

ÉMI-TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.  

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

Tevékenység jellege: vizsgálat, tanúsítás és jóváhagyás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló 

dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki 

területen 

Termék Eljárások/modulok 
A 9/2001. (IV. 5.) GM 

rendelet vonatkozó bekezdése 

Nyomástartó 

berendezések 

A gyártás belső ellenőrzése, az átvételi eljárás 

felügyeletével 

8. számú melléklet  

A1 modul 

EK-típusellenőrzés 8. számú melléklet B modul 

EK-tervellenőrzés 
8. számú melléklet  

B1 modul 

Típusazonossági vizsgálat 
8. számú melléklet  

C1 modul 

Gyártás minőségbiztosítása 
8. számú melléklet D és  

D1 modulok 

Termék minőségbiztosítás 
8. számú melléklet E és  

E1 modulok 

Termékellenőrzés 8. számú melléklet F modul 

EK egyedi ellenőrzés 8. számú melléklet G modul 

Teljes minőségbiztosítás 8. számú melléklet H modul 

Teljes minőségbiztosítás tervvizsgálattal és az 

átvételi eljárás különleges felügyeletével 

8. számú melléklet  

H1 modul 

Állandó kötések készítésére alkalmas eljárások 

jóváhagyása  

6. számú melléklet  

3.1.2. pont 

Állandó kötéseket készítő személyzet 

jóváhagyása 

6. számú melléklet  

3.1.2. pont 

Egyszerű 

nyomástartó 

edények 

EK-típusellenőrzés 24.§ 

EK-ellenőrzés 25.§ 

Ez a kijelölési okiratmelléklet tartalmazza az ÉMI-TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. részére 

korábban kiadott 058/2002. számú, valamint 063/2003. számú kijelölési okirat mellékletében foglalt műszaki 

területet (eljárást/modult) is, így a 058/2002. számú és a 063/2003. számú kijelölési okirat és melléklete ezen 

okirat kiadásával egyidejűleg bevonásra került.  

Az okirat kiadásának kelte: 2003. szeptember 22. 


