
7/2004. (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 szervezetek 

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 2004. első 
negyedévben kijelölt szervezetek a következők: 
 
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) Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés  jóváhagyás 

(1211 Budapest, Gyepsor u. 1. Tel.: 467-2810; Fax: 363-3295)  
A kijelölési okirat száma: 067/2004 
(A kijelölés műszaki területe az 1. számú melléklet szerint) 
 
 

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 
 
1) ÉMI -TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.  vizsgálat, 

ellenőrzés és tanúsítás 
(2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Tel.: 06/26-501-140; Fax: 06/26-501-
154)  
A kijelölési okirat száma: 069/2004. 
(A kijelölés műszaki területe a 2. számú melléklet szerint.) 
 

2) Magyar Szabványügyi Testület  tanúsítás 
(1091 Budapest, Üllői út 25. Tel.: 456-6800; Fax: 456-6823)  
A kijelölési okirat száma: 070/2004. 
(A kijelölés műszaki területe a 3. számú melléklet szerint.) 
 

3) KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. vizsgálat, ellenőrzés és 
tanúsítás 
(1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: 210-9570; Fax: 314-3820)  
A kijelölési okirat száma: 071/2004. 
(A kijelölés műszaki területe a 4. számú melléklet szerint.) 
 

4) AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. vizsgálat, ellenőrzés és 
tanúsítás 
(1211 Budapest, Gyepsor u. 1. Tel.: 276-8945; Fax: 276-8650)  
A kijelölési okirat száma: 072/2004. 
(A kijelölés műszaki területe az 5. számú melléklet szerint.) 
 



1. számú melléklet 
Melléklet 

a 067/2004. 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:  

Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 
1211 Budapest, Gyepsor u. 1. 

 
Tevékenység jellege: jóváhagyás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló 

dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a 
következő műszaki területen 

 

Termékek Eljárások/modulok 

A 9/2001. (IV. 5.) 
GM rendelet 
vonatkozó 
bekezdése 

Nyomástartó 
berendezések 

Állandó kötések 
roncsolásmentes vizsgálatát 
végző személyek minősítése 

Állandó kötéseket készítő 
személyzet jóváhagyása 

6. számú melléklet 
3.1.3. 
 
 

6. számú melléklet 
3.1.2. 

Ez a kijelölési okiratmelléklet tartalmazza a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés 
részére 2002. június 19-én kiadott 053/2002. számú kijelölési okirat mellékletében 
foglalt műszaki területet (eljárást/modult) is, így a 053/2002. számú kijelölési okirat és 
melléklete bevonásra került. 
 
Az okirat kiadásának kelte: 2004. február 12. 
 
 

2. számú melléklet 
Melléklet 

a 069/2004. Kijelölési Okirathoz 
Kijelölés 

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint 

 
Kijelölt szervezet:  

ÉMI-TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.  
2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 



 
Tevékenység jellege: vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás a mindenkor érvényes 

felkészültséget igazoló dokumentumokban megadott vonatkozó 
szabványok szerint a következő műszaki területen 

 

Termékek Eljárások 
A 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet vonatkozó bekezdései 

Játszótéri 
eszközök  

Ütéscsillapító 
játszótéri talajok 

 

Típusvizsgálat 

Megfelelőségi 
tanúsítvány 
kiadása 

Ellenőrzés 

4.§ 

5.§ (2)-(5) 

2.§ d); 3.§ (2); 7.§ (4), (5) 

 
Az okirat kiadásának kelte: 2004. március 02. 
 
 

3. számú melléklet 
Melléklet 

a 070/2004. Kijelölési Okirathoz 
Kijelölés 

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint 

 
Kijelölt szervezet:  

Magyar Szabványügyi Testület  
1091 Budapest, Üllői út 25. 

 
Tevékenység jellege: tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló 

dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a 
következő műszaki területen 

 

Termékek Eljárások 
A 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet vonatkozó bekezdései 

Játszótéri 
eszközök  

Ütéscsillapító 
játszótéri talajok 

 

Megfelelőségi 
tanúsítvány 
kiadása 

4.§ 

5.§ (2)-(5) 

 
Az okirat kiadásának kelte: 2004. március 23. 
 
 

4. számú melléklet 
Melléklet 

a 071/2004. Kijelölési Okirathoz 
Kijelölés 

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 



78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint 
Kijelölt szervezet:  

KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. 
1088 Budapest, József krt. 6. 

 
Tevékenység jellege: vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás a mindenkor érvényes 

felkészültséget igazoló dokumentumokban megadott vonatkozó 
szabványok szerint a következő műszaki területen 

 

Termékek Eljárások 
A 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet vonatkozó bekezdései 

Játszótéri 
eszközök  

Ütéscsillapító 
játszótéri talajok 

 

Típusvizsgálat 

Megfelelőségi 
tanúsítvány 
kiadása 

Ellenőrzés 

4.§ 

5.§ (2)-(5) 

2.§ d); 3.§ (2); 7.§ (4), (5) 

 
Az okirat kiadásának kelte: 2004. április 06. 
 



 
5. számú melléklet 

Melléklet 
a 072/2004. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint 
Kijelölt szervezet:  

AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. 
1211 Budapest, Gyepsor u. 1. 

 
Tevékenység jellege: vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás a mindenkor érvényes 

felkészültséget igazoló dokumentumokban megadott vonatkozó 
szabványok szerint a következő műszaki területen 

 

Termékek Eljárások 
A 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet vonatkozó bekezdései 

Játszótéri 
eszközök  

Ütéscsillapító 
játszótéri talajok 

 

Típusvizsgálat 

Megfelelőségi 
tanúsítvány 
kiadása 

Ellenőrzés 

4.§ 

5.§ (2)-(5) 

2.§ d); 3.§ (2); 7.§ (4), (5) 

 
Az okirat kiadásának kelte: 2004. április 06. 

 


