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4/2004. (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 okiratában és 

okirat mellékletében bekövetkezett változásról 
 

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  

TÜV Hannover KTI Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) 
nevét  

TÜV NORD-KTI Műszaki Ellenőrző és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Thán 
Károly u. 3-5.) 

cégnévre változtatta.  

A 26./2000. (IKK 15.) GM közleményben közzétett, valamint a 4/2003. (GK 3.) GKM 
közleményben módosított 035/2000. sorszámú kijelölési okirat és melléklete 
bevonása megtörtént, és a megváltozott cégnévvel 068/2004. sorszámmal 
kijelölési okirat és okiratmelléklet került kiadásra a következők szerint: 
 
 
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról 

TÜV NORD-KTI Műszaki Ellenőrző és Szolgáltató Kft. vizsgálat és tanúsítás 
(1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Tel.: 371-5936; E-mail: info@tuev-hannover-
kti.hu) 
A kijelölési okirat száma: 068/2004. 
(A kijelölés műszaki területe az 1. számú melléklet szerint.) 
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1. számú melléklet 

 

Melléklet 

a 068/2004. Kijelölési Okirathoz 

 

Kijelölés 

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet, valamint a módosításáról szóló 

14/1999. (III. 31.) GM és a 

60/1999. (XII. 1.) GM rendeletek szerint 

 

Kijelölt szervezet:   

TÜV NORD-KTI Műszaki Ellenőrző és Szolgáltató Kft. 

1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. 

 

Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a következők szerint  

Termékek 

a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított  

2. sz. mellékletében használt számozás szerint 
Eljárások/modulok 

A 21/1998. (IV. 17.) 

IKIM rendelet 

vonatkozó 

fejezetei/bekezdései 

A) 

13) Háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek kézi 

töltésű és présmechanizmussal rendelkező 

kivitelben 

14) Járművekre szerelt emelők. 

15) Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél 

fennáll a leesés veszélye , több, mint 3 m 

magasból. 

 

A műszaki dokumentáció 

átvétele, megőrzése és ennek 

igazolása 

 

Megfelelőségi tanúsítvány 

kiállítása a műszaki 

dokumentáció alapján 

 

Típusvizsgálat 

7. § (1) a) 

 

 

 

7. § (1) b) 

 

 

 

 

6. § (4) és a 7. § (1) 

c) 

 

Tevékenység jellege: tanúsítás a következők szerint 

Termékek 

a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított  

2. sz. mellékletében használt számozás szerint 
Eljárások/modulok 

A 21/1998. (IV. 17.) IKIM 

rendelet vonatkozó 

fejezetei/bekezdései 

B) 

4) Borulás elleni védőszerkezetek. 

5) Leeső tárgyak elleni védőszerkezetek. 

 

A műszaki dokumentáció 

átvétele, megőrzése és ennek 

igazolása  

Megfelelőségi tanúsítvány 

kiállítása a műszaki 

dokumentáció alapján 

Típusvizsgálat 

7. § (1) a) 

 

 

 

7. § (1) b) 

 

 

6. § (4) és a 7. § (1) c) 

 

Az okirat kiadásának kelte: 2004. február 12. 


