
 

3/2003. (GK. 3.) 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 második félévben 

kijelölt szervezetek a következők: 

 

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

GM együttes rendelet 

1) Marton Műszaki Szakértő Iroda Kft. vizsgálat és tanúsítás 

(1083 Budapest, Bókay János u. 34. Tel.: 06/1-303-6974  Fax: 06/1-303-9446) 

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

 

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról 

szóló, a 4/2002. (VI. 21.) GKM és a 48/2002. (XII. 28.) GKM rendelettel módosított 9/2001. (IV. 5.) GM 

rendelet 

1) ÉMI-TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.  hegesztési eljárások jóváhagyása és 

tanúsítása  

(2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Tel.: 06/26-501-140 Fax: 06/26-501-154) 

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

 

Az egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról szóló, a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. és a 142/2001. 

(VIII. 8.) Korm. rendelettel módosított 7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet 

1) Környezetgazdálkodási Intézet vizsgálat  

(1068 Budapest, Szófia u. 9. Tel.: 06/1-478-3500 Fax: 06/1-478-3550) 

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

 

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 

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

1) Környezetgazdálkodási Intézet vizsgálat  

(1068 Budapest, Szófia u. 9. Tel.: 06/1-478-3500 Fax: 06/1-478-3550) 

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

 



 

 

1. számú melléklet 

Melléklet 

a 056/2002. Kijelölési Okirathoz 

 

Kijelölés 

a felvonók biztonsági követelményeiről és  

megfelelőségének tanúsításáról  szóló 

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

 

Kijelölt szervezet:  

 Marton Műszaki Szakértő Iroda Kft. 

 1083 Budapest, Bókay János u. 34. 

 

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) 

Egyedi felvonó vizsgálat 

 

5. számú melléklet B) 

6. számú melléklet 

10. számú melléklet 

 

Biztonsági berendezések 

- felvonó aknaajtók 

reteszelései  

(4. számú melléklet 1.) 

- felvonó sebességhatárolók 

(4. számú melléklet 3.) 

 

Típusvizsgálat 

Típusazonossági vizsgálat szúrópróbaszerű 

ellenőrzéssel  

 

5. számú melléklet A) 

11. számú melléklet 

 

 

Az okirat kiadásának kelte: 2002. szeptember 5. 

 



 

 

 

2. számú melléklet 

Melléklet 

a 058/2002. Kijelölési Okirathoz 

 

Kijelölés 

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőség tanúsításáról szóló, 

a 4/2002. (VI. 21.) GKM rendelettel módosított 

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

Kijelölt szervezet:  

 ÉMI-TÜV Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.  

 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

 

Tevékenység jellege: hegesztési eljárások jóváhagyása és tanúsítása a mindenkor érvényes akkreditálási okirat 

mellékletében megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki területen 

 

Termékek Eljárások/modulok 

A 9/2001. (IV. 5.) GM 

rendelet vonatkozó 

bekezdése 

Nyomástartó 

berendezések 

Hegesztett kötések készítésére 

alkalmas eljárások jóváhagyása 
6. melléklet 3.1.2. 

 

 

A kijelölés a 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet hatálybalépésének időpontjától érvényes hatályú jóváhagyó 

dokumentumok (tanúsítványok) kiadására szól. 
Az okirat kiadásának kelte: 2002. december 09. 

 



 

 

 

3. számú melléklet 

Melléklet 

a 059/2002. Kijelölési Okirathoz 

 

Kijelölés 

az egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról szóló, 

a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. és a 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelettel módosított 

7/1991. (IV.26.) KTM rendelet szerint 
 

Kijelölt szervezet:  

 Környezetgazdálkodási Intézet   

 1068 Budapest, Szófia u. 9. 
 

Tevékenység jellege: vizsgálat a mindenkor érvényes akkreditálási okirat mellékletében, vagy a felkészültséget 

igazoló egyéb dokumentumban foglaltak szerint 

 

Termékek 

a 7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet 1. számú mellékletében használt 

számozás szerint 

A 7/1991. (IV. 26.) KTM 

rendelet vonatkozó fejezetei 

2. Villamos kéziszerszámok 

2.1. Kézi fúrógépek 

2.2. Kézi szalag- és rezgőcsiszolók 

2.3. Láncfűrészek 

2.4. Fűrészek 

2.5. Körcsiszolók 

2.6. Ütőmechanizmusú szerszámok 

5. Helyközi közforgalmú kötöttpályás járművek 

5.1. Felszíni közúti és kéregalatti vasúti járművek 

5.2. Elővárosi vasúti és mélyvezetésű vasúti járművek 

5.3. Fogaskerekű vasúti járművek és sikló rendszerű járművek 

6. Vízi járművek 

6.1. Önjáró vízi járművek 

6.2. Nem önjáró vízi járművek 

 

3.§, 

1. számú melléklet 

 

Az okirat kiadásának kelte: 2002. december 23. 

 

 



 

 

 

4. számú melléklet 

Melléklet 

a 060/2002. Kijelölési Okirathoz 

 

Kijelölés 

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról szóló 

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

 

Kijelölt szervezet:   

 Környezetgazdálkodási Intézet   

 1068 Budapest, Szófia u. 9. 

Tevékenység jellege: vizsgálat az alábbi műszaki területen  

 

Termékek 

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

1. számú melléklete szerint) 
Vonatkozó szabvány 

Zajkibocsátási határértékkel rendelkező berendezések: 

fűnyírók (1. számú melléklet 13. pont) 
MSZ ISO 11094 

MSZ EN ISO 3744 

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

MSZ EN ISO 3744 

motoros kapák (1. számú melléklet 18. 

pont) 
MSZ EN ISO 3744 

 

Az okirat kiadásának kelte: 2002. december 23. 


