
4/2006. (GK. 9.) GKM 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 szervezetek okiratmellékletében bekövetkezett változásról 

 

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 és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999.(II. 24.) GM rendelet szerint 

kijelölt  

 

- TÜV Rheinland InterCert Kft. számára 082/2005. számon kiadott, és a 4/2005. (GK 9.) GKM közleményben 

közzétett kijelölési okiratmelléklet az 1. számú melléklet 

 

- ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. számára 087/2005. számon kiadott, és a 4/2005. (GK 12.) GKM 

közleményben közzétett kijelölési okiratmelléklet a 2. számú melléklet 

 

- ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. számára 065/2003. számon kiadott, és a 

15/2003. (GK 18.) GKM közleményben közzétett kijelölési okiratmelléklet a 3. számú melléklet 

szerint módosult. 

 

 

1. számú melléklet 

Melléklet 

a 082/2005. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 

a 12/2004. (IV. 29.) BM-GKM együttes rendelettel módosított 

108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet szerint 

Kijelölt szervezet:  

 TÜV Rheinland InterCert Kft.  

 2083 Solymár, Terstyánszky u. 89. 

Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban 

megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki területen 

 

Termékek Eljárások/modulok 

A 108/2001. (XII. 23.) 

FVM-GM együttes rendelet 

vonatkozó 

fejezetei/bekezdései 

Biztonsági berendezések 
A termék minőségbiztosítása biztonsági 

berendezésekre vonatkozóan 

Teljes körű minőségbiztosítás biztonsági 

berendezésekre vonatkozóan 

 

8. számú melléklet 

 

9. számú melléklet 

 

Felvonók 

 

 

 

 

 

Típusvizsgálat 

Üzembe helyezés előtti vizsgálat (végátvétel) 

A termék minőségbiztosítása felvonókra 

vonatkozóan 

Teljes körű minőségbiztosítás felvonókra 

vonatkozóan 

Egyedi felvonó vizsgálat 

A gyártás minőségbiztosítása felvonókra 

 

5. számú melléklet B) 

6. számú melléklet 

12. számú melléklet 

 

13. számú melléklet 

 

10. számú melléklet 

14. számú melléklet 

 

 



A 082/2005. okirat kiadásának, valamint  

 az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2005. május 06. 

Az 1. számú módosítás kiadásának, valamint  

 az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2006. március 28. 

 

 

2. számú melléklet 

Melléklet 

a 087/2005. Kijelölési Okirathoz 

 

Kijelölés 

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és  

megfelelőség-tanúsításáról szóló, 

a 39/2004. (IV. 7.) GKM rendelettel módosított 

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

Kijelölt szervezet:  

 ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. 

 1112 Budapest, Budaörsi út 45. 

Tevékenység jellege: vizsgálat és ellenőrzés a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban 

megadott termékekre a vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki területen 

 

A 087/2005.okirat kiadásának, valamint  

 az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2005. szeptember 16. 

Az 1. számú módosítás kiadásának, valamint  

 az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2006. június 09. 

 

 

3. számú melléklet 

Melléklet 

a 065/2003. Kijelölési Okirathoz 

 

Kijelölés 

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra 

szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló, 

a 31/2003. (V. 16.) GKM rendelettel módosított  

8/2002. (II. 16.) GM rendelet szerint 

 

Kijelölt szervezet:  

ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft.  

1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. 

Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban 

megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki területen 

 

Termék Eljárások/modulok 
A 8/2003. (II. 19.) GKM 

rendelet vonatkozó bekezdése 

Szállítható 

gázpalackok, 

palackkötegek 

Gázpalack szelepek 

és más tartozékok 

Megfelelőség-újraértékelés 4. számú melléklet II. rész 

A termék időszakos ellenőrzése 
4. számú melléklet III. rész  

1. modul 



Termék Eljárások/modulok 
A 8/2002. (II. 16.) GM rendelet 

vonatkozó bekezdése 

Berendezések az I és II termékcsoportban, 

M2, 2 és 3 kategória az alábbiak szerint: 

- Robbanásbiztos belső égésű motorok 

- Gáz mérő berendezések 

- Robbanásbiztos villamos gyártmányok 

- Nem villamos berendezések 

- Gépek 

- Alkatrészek 

- Biztonsági berendezések, ellenőrző és 

szabályozó berendezések 

- Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható 

villamos gyártmányok 

- Gyúlékony anyagokat felhasználó 

elektrosztatikus szóróberendezések 

- Sújtólégveszélyes bányákban használatos 

fejlámpák 

Típusvizsgálat 

Típusazonossági vizsgálat 

A termék 

minőségbiztosítása 

Egyedi ellenőrzés 

3. számú melléklet B modul 

6. számú melléklet C modul 

 

7. számú melléklet E modul 

 

9. számú melléklet G modul 

Berendezések az I és II termékcsoportban, 

M1 és 1 kategória az alábbiak szerint: 

- Robbanásbiztos villamos gyártmányok 

- Nem villamos berendezések 

- Alkatrészek 

- Biztonsági berendezések, ellenőrző és 

szabályozó berendezések 

- Gépek 

- Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható 

villamos gyártmányok 

 

Automata védelmi rendszerek (a robbanási 

jelleggörbe kijelzésével) II 

termékcsoportban, 1G, 2G és 3G kategória 

az alábbiak szerint: 

- Automata védelmi rendszerek 

- Alkatrészek 

- Biztonsági berendezések, ellenőrző és 

szabályozó berendezések 

Típusvizsgálat 

A gyártás 

minőségbiztosítása 

Termékellenőrzés 

Egyedi ellenőrzés 

 

3. számú melléklet B modul 

4. számú melléklet D modul 

 

5. számú melléklet F modul 

9. számú melléklet G modul 

 

 

 

 

 

A 065/2003. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadva: 2003. június 27. 

Az 1. számú módosítás kiadásának, valamint  

 az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2006. június 26. 

 


