
8/2004. (GK. 16.) 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. második 
negyedévben kijelölt szervezetek a következők: 
 
 
Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, 
valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet 
 
1) CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. vizsgálat 

(1034 Budapest, Bécsi út 122-124. Tel.: 388-3793; Fax: 368-2005)  
A kijelölési okirat száma: 077/2004. 
(A kijelölés műszaki területe az 1. számú melléklet szerint.) 
 

2) KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. vizsgálat és tanúsítás 
(1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: 210-9444; Fax: 314-3820)  
A kijelölési okirat száma: 078/2004. 
(A kijelölés műszaki területe a 2. számú melléklet szerint.) 
 
 

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 
 
1) Magyar Szabványügyi Testület  ellenőrzés és tanúsítás 

(1091 Budapest, Üllői út 25. Tel.: 456-6800; Fax: 456-6823)  
A kijelölési okirat száma: 074/2004. 
(A kijelölés műszaki területe a 3. számú melléklet szerint.) 
 

2) SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. ellenőrzés 
(1173 Budapest, Kövirigó u. 33. Tel.: 06/20-9225-281; Fax: 2567-908; 402-4962)  
A kijelölési okirat száma: 073/2004. 
(A kijelölés műszaki területe a 4. számú melléklet szerint.) 
 
 

A mutatványos berendezések időszakos műszaki vizsgáztatási rendjéről szóló, 
a 13/1999. (III. 29.) GM és a 21/2001. (VIII. 2.) GM rendelettel módosított 14/1994. 
(V. 27.) IKM rendelet 
 
1) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki 

Kar 
Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék vizsgálat és 
tanúsítás 



(1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7-9. Tel.: 463-2236; Fax: 463-3059)  
A kijelölési okirat száma: 076/2004. 
(A kijelölés műszaki területe az 5. számú melléklet szerint.) 
 



 
1. számú melléklet 

Melléklet 
a 077/2004. Kijelölési Okirathoz 

 
Kijelölés 

az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, 
valamint forgalomba hozatalának 

és felhasználásának részletes szabályairól szóló 
3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM 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 

 

Termék/termékcsoport 

A 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM 
együttes rendelet 4. melléklet 2. 

pontja szerinti megfelelőség 
igazolási módozat 

Portlandcement (CEM I) 

i) (1+) 3. 

Összetett portlandcement (CEM 
II) 

Kohósalakcement (CEM III) 

Puccoláncement (CEM IV) 

Kompozitcement (CEM V) 

Ez a kijelölési okiratmelléklet a CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. részére 
2002. március 29-én a 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendeletre kiadott 
052/2002. számú kijelölési okirat mellékletében foglalt műszaki terület szerint került 
kiadásra, így a 052/2002. számú kijelölési okirat és melléklete ezen okirat kiadásával 
egyidejűleg bevonásra került. 

Az okirat kiadásának kelte: 2004. június 25. 

 
2. számú melléklet 

Melléklet 
a 078/2004. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 
az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, 

valamint forgalomba hozatalának 
és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet szerint 
 

Kijelölt szervezet:  



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

 
Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás az alábbi termékcsoportokban a 

mindenkor érvényes akkreditálási okirat mellékletében foglalt 
vonatkozó szabványok szerint 

 

Termék/termékcsoport 

A 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM 
együttes rendelet 4. melléklet 2. 

pontja szerinti megfelelőség 
igazolási módozat 

Portlandcement (CEM I) 

i) (1+) 

Összetett portlandcement (CEM 
II) 

Kohósalakcement (CEM III) 

Puccoláncement (CEM IV) 

Kompozitcement (CEM V) 

Zárak és épületvasalatok. 
Pánikajtózárak vízszintes 
működtető rúddal. 

 i) (1) 

 

Ez a kijelölési okiratmelléklet a KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. részére 
2000. június 9-én a 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendeletre kiadott 
036/2000. számú kijelölési okirat mellékletében foglalt műszaki terület szerint került 
kiadásra, így a 036/2000. számú kijelölési okirat és melléklete ezen okirat kiadásával 
egyidejűleg bevonásra került. 

Az okirat kiadásának kelte: 2004. június 25. 
 
 

3. számú melléklet 
Melléklet 

a 074/2004. 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: 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 

 

Megfelelőségi 
tanúsítvány 
kiadása 

Ellenőrzés 

 

 

4.§; 5.§ (2)-(5) 

2. § d); 3. § (2); 7. § (4), 
(5); 
9. § (1)-(3) 

 
Ez a kijelölési okiratmelléklet tartalmazza a Magyar Szabványügyi Testület részére 
2004. március 23-án kiadott 070/2004. számú kijelölési okirat mellékletében foglalt 
műszaki területet (eljárást) is, így a 070/2004. számú kijelölési okirat és melléklete 
ezen okirat kiadásával egyidejűleg bevonásra került. 
 
Az okirat kiadásának kelte: 2004. május 13. 
 
 

4. számú melléklet 
Melléklet 

a 073/2004. Kijelölési Okirathoz 
 

Kijelölés 
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 

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

SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. 
1173 Budapest, Kövirigó u. 33. 

Tevékenység jellege: ellenőrzés 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 

 

Ellenőrzés 

2. § d)  
3. § (2)  
7. § (4), (5) 
9. § (1)-(3) 

 
Az okirat kiadásának kelte: 2004. május 13. 
 
 

5. számú melléklet 



 
Melléklet 

a 076/2004. Kijelölési Okirathoz 
 

Kijelölés 
a mutatványos berendezések időszakos műszaki vizsgáztatási rendjéről szóló 

14/1994. (V. 27.) IKM rendelet, valamint a módosításáról szóló 
13/1999. (III. 29.) GM rendelet és a 21/2001. (VIII. 2.) GM rendelet szerint 

 
Kijelölt szervezet:  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésmérnöki Kar 
Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék 
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7-9. 

Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a mindenkor érvényes vonatkozó 
szabványok, előírások, illetve a felkészültséget igazoló egyéb 
dokumentumokban foglaltak szerint a következő műszaki 
területen 

 

Termékek 
A 14/1994. (V. 27.) IKM 

rendelet vonatkozó 
bekezdése 

Mutatványos berendezések 1. számú melléklet 

 
 
Az okirat kiadásának kelte: 2004. június 25. 
 


