
 

2/2002. (GK 4.) 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 szerint 2002. év március-július 

hónapokban kijelölt szervezetek a következők: 

 

 

Az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség 

igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 39/1997. 

(XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet 

1) CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. vizsgálat  

(1034 Budapest, Bécsi út 122-124. Tel.: 06/1-388-3793 Fax: 06/1-368-2005) 

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

 

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról 

szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 

1) Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés roncsolásmentes vizsgálatot végző személyek minősítése  

(1211 Budapest, Gyepsor u. 1. Tel.: 06/1-467-2810 Fax: 06/1-363-3295) 

(a kijelölés műszaki területe a 2. számú melléklet szerint) 

 

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 

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

1) KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft vizsgálat és tanúsítás 

(1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: 06/1-210-9570 Fax: 06/1-314-3820) 

(a kijelölés műszaki területe a 3. számú melléklet szerint) 

 

A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-

GM együttes rendelet 

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

(2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Tel.: 06/26-501-120  Fax: 06/26-501-150) 

(a kijelölés műszaki területe a 4. számú melléklet szerint) 



 

 

1. számú melléklet 

Melléklet 

a 052/2002. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség 

igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló,  

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet szerint 
 

Kijelölt szervezet:  

CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. 

1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 
 

Tevékenység jellege: vizsgálat az alábbi termékcsoportokban a mindenkor érvényes akkreditálási okirat 

mellékletében foglalt vonatkozó szabványok szerint 

 

A kijelölés műszaki területe 
Vonatkozó 

szabvány 

Cementek. Követelmények és megfelelőségi feltételek MSZ 4702-2 

– Aluminátcementek és nagy timföldtartalmú aluminátcementek MSZ 4702-9 

Kőművescement. 1. rész: Követelmény MSZ ENV 413-1 

Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi 

feltételek 

MSZ ENV 459-1 

Cementkiegészítő anyagok. Természetes puccolános anyagok (trasszok)  MSZ 4706-2 

– Granulált kohósalak  MSZ 4706-3 

– Savas jellegű  MSZ 4706-4 

– Természetes inert anyagok (mészkövek)  MSZ 4706-5 

– Szilikapor  MSZ 4706-6 

– Bázikus jellegű pernye  MSZ 4706-7 

– Égetett pala  MSZ 4706-8 

Habarcsok. Csoportosítás, fogalommeghatározások és megnevezés MSZ 16000-1 

 

Az okirat kiadásának kelte: 2002. március 29. 

Megjegyzés: - az MSZ 4706-2,…,-8 szabványt a Magyar Szabványügyi Testület 2002. május 1-től visszavonta 

   (lásd a Szabványügyi Közlöny 2002. évi 5. szám 29. oldalán).  

 - az MSZ 4702-2 szabványt a Magyar Szabványügyi Testület 2002. június 1-től visszavonta  

   (lásd a Szabványügyi Közlöny 2002. évi 6. szám 8. oldalán). 



 

 

2. számú melléklet 

Melléklet 

a 053/2002. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőség tanúsításáról szóló 

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet szerint 
 

Kijelölt szervezet:  

Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés 

1211 Budapest, Gyepsor u. 1. 
 

Tevékenység jellege: roncsolásmentes anyagvizsgálatot végzők minősítése és a minősítés tanúsítása (az MSZ 

EN 473 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 

6. melléklet 3.1.3. 

 

A kijelölés 2003. január 1-től érvényes hatályú minősítő okiratok (tanúsítványok) kiadására szól. 

Az okirat kiadásának kelte: 2002. június 19. 

 

 

3. számú melléklet 

Melléklet 

a 054/2002. Kijelölési Okirathoz 

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 (1. számú melléklet 13. pont) 

 gyepvágók, gyepszegélyvágók  
(1. számú melléklet 14. pont) 

 motoros kapák (1. számú melléklet 

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 

 

Az okirat kiadásának kelte: 2002. június 26. 

 



 

 

4. számú melléklet 

Melléklet 

a 055/2002. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a felvonók biztonsági követelményeiről és  

megfelelőségének tanúsításáról  szóló 

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

Kijelölt szervezet:  

ÉMI-TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.  

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

 

Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás az alábbi műszaki területeken 

 

Termékek Eljárások/modulok 

A 108/2001. (XII. 23.) 

FVM-GM együttes rendelet 

vonatkozó 

fejezetei/bekezdései 

Felvonók 

 

 

 

 

 

Típusvizsgálat 

Üzembe helyezés előtti vizsgálat (végátvétel) 

A termék minőségbiztosítása felvonókra 

vonatkozóan 

Teljes körű minőségbiztosítás felvonókra 

vonatkozóan 

Egyedi felvonó vizsgálat 

A gyártás minőségbiztosításafelvonókra 

 

5. számú melléklet B) 

6. számú melléklet 

12. számú melléklet 

 

13. számú melléklet 

 

10. számú melléklet 

14. számú melléklet 

 

Biztonsági berendezések Típusvizsgálat 

A termék minőségbiztosítása biztonsági 

berendezésekre vonatkozóan 

Teljes körű minőségbiztosítás biztonsági 

berendezésekre vonatkozóan 

Típusazonossági vizsgálat szúrópróbaszerű 

ellenőrzéssel  

 

5. számú melléklet A) 

8. számú melléklet 

 

9. számú melléklet 

 

11. számú melléklet 

 

 

Az okirat kiadásának kelte: 2002. július 8. 


