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   /2007. (GK.    .) 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 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 és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999.(II. 

24.) GM rendelet 14. § alapján a 2007. harmadik negyedévben kijelölt szervezetek a következők: 

 

A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 
 

1. ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. vizsgálat és tanúsítás 

(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) 

Tel.:(26) 501-120  

Fax: (26) 501-150 

A kijelölési okirat száma: 114/2007. 

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

 

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar 

Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék vizsgálat és tanúsítás 

(1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7-9.) 

Tel.:(1) 463-2236 

Fax: (1) 463-3059 

A kijelölési okirat száma: 121/2007. 

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

 

 

A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) 

IKIM rendelet  

 

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. vizsgálat és tanúsítás 

(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) 

Tel.:(26) 501-120  

Fax: (26) 501-150 

A kijelölési okirat száma: 115/2007. 

(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  

 

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. vizsgálat és tanúsítás 

(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) 

Tel.:(26) 501-120  

Fax: (26) 501-150 

A kijelölési okirat száma: 116/2007. 

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

 

 

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 

tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 

 

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. vizsgálat, tanúsítás és jóváhagyás 

(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) 

Tel.:(26) 501-120  

Fax: (26) 501-150 

A kijelölési okirat száma: 117/2007. 

(A kijelölés műszaki területe az 5. számú melléklet szerint.) 
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A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 

 

1. ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 

(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) 

Tel.:(26) 501-120  

Fax: (26) 501-150 

A kijelölési okirat száma: 118/2007. 

(A kijelölés műszaki területe a 6. számú melléklet szerint.) 

 

2. Magyar Szabványügyi Testület vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 

(1091 Budapest, Üllői út 25.) 

Tel.:(1) 456-6800 

Fax: (1) 456-6823 

A kijelölési okirat száma: 119/2007. 

(A kijelölés műszaki területe a 7. számú melléklet szerint.) 

 

3. Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 

(1132 Budapest, Váci út 48/a-b.) 

Tel.:(1) 288-8400 

Fax: (1) 288-8499 

A kijelölési okirat száma: 123/2007. 

(A kijelölés műszaki területe a 8. számú melléklet szerint.) 

 

 

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról 

szóló 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet 

 

PRÍMAGÁZ Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt. Ellenőrző Testülete a termék időszakos 

ellenőrzése  

(1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.) 

Tel.:(1) 209-9900  

Fax: (1) 209-9999 

A kijelölési okirat száma: 120/2007. 

(A kijelölés műszaki területe a 9. számú melléklet szerint.) 

 

Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba 

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

együttes rendelet 

 

CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 

(1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) 

Tel: (1) 388-3793; 388-4199  

Fax: (1) 368-2005 

A kijelölési okirat száma: 122/2007. 

(A kijelölés műszaki területe a 10. számú melléklet szerint.) 
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1. számú melléklet 

Melléklet 

a 114/2007. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 
7/2007. (I. 22.) GKM rendelet szerint 

 

Kijelölt szervezet:  

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. 

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

 

Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló 

dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő 

műszaki területen 

 

Termékek Eljárások 
A 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 

vonatkozó bekezdései 

A 7/2007. (I. 22.) GKM 

rendelet szerinti 

mutatványos 

berendezések 

 

Első használatba vétel 

előtti vizsgálat és tanúsítás, 

az üzemeltetési napló 

hitelesítése 

 

Időszakos műszaki 

vizsgálat 

 

Ideiglenes megfelelőségi 

tanúsítvány kiadása 

4. § (1)  

 

 

 

8. § (1)-(4) 

 

 

 

10. § (3) 

 

A 114/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2007. július 11. 

 

 

2. számú melléklet 

Melléklet 

a 121/2007. Kijelölési Okirathoz 

 

Kijelölés 

a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 
7/2007. (I. 22.) GKM 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 felkészültséget igazoló 

dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki 

területen 
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Termékek Eljárások 
A 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 

vonatkozó bekezdései 

A 7/2007. (I. 22.) GKM 

rendelet szerinti 

mutatványos 

berendezések 

 

Első használatba vétel 

előtti vizsgálat és 

tanúsítás, az 

üzemeltetési napló 

hitelesítése 

 

Időszakos műszaki 

vizsgálat 

 

Ideiglenes megfelelőségi 

tanúsítvány kiadása 

4. § (1)  

 

 

 

8. § (1)-(4) 

 

 

 

10. § (3) 

 

A 121/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2007. július 24. 

 

 

3. számú melléklet 

 

Melléklet 

a 115/2007. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerint 

 

Kijelölt szervezet:  

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. 

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

 

Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló 

dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő 

műszaki területen 

 

Termékek 

a 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosított 2. sz. 

mellékletében használt számozás szerint 
Eljárások/modulok 

A 21/1998. (IV. 17.) IKIM 

rendelet vonatkozó 

fejezetei/bekezdései 

A) 

 

13) Háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek kézi 

töltésű és présmechanizmussal rendelkező 

kivitelben 

 

15) Járművekre szerelt emelők. 

 

16) Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél 

fennáll a leesés veszélye , több, mint 3 m magasból. 

 

Megfelelőségi 

tanúsítvány kiállítása a 

műszaki 

dokumentáció alapján 

 

Típusvizsgálat 

 

7. § (1) b) 

 

 

 

6. § (4) és a 7. § (1) c) 

 

Ez a kijelölési okirat és melléklete az ÉMI-TÜV Bayern Kft. részére a 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletre 

2000. március 31-én kiadott 026/2000. számú kijelölési okirat, és mellékletének 2002. július 31-i 01. 

számú módosítása szerint a cég nevének megváltozása miatt került kiadásra. Ezért a 15/2000. (IKK 9.) 

GM közleményben közzétett 026/2000. számú kijelölési okirat, és a 4/2003. (GK 3.) GKM 

közleményben közzétett okiratmelléklet ezen okirat és melléklete kiadásával egyidejűleg bevonásra 

került. 

 

A 115/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának valamint az Európai Bizottságnak és a többi 

tagállamnak való bejelentés kelte: 2007. július 11. 
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4. számú melléklet 

Melléklet 

a 116/2007. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a felvonók biztonsági követelményeiről és  

megfelelőségének tanúsításáról  szóló 

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

Kijelölt szervezet:  

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. 

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

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 

Felvonók 

 

 

 

 

 

Típusvizsgálat 

Üzembe helyezés előtti vizsgálat (végátvétel) 

A termék minőségbiztosítása felvonókra 

vonatkozóan 

Teljes körű minőségbiztosítás felvonókra 

vonatkozóan 

Egyedi felvonó vizsgálat 

A gyártás minőségbiztosítása felvonókra 

vonatkozóan 

 

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 

 

 

Ez a kijelölési okirat és melléklete az ÉMI-TÜV Bayern Kft. részére a 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM 

együttes rendeletre 2002. július 08-án kiadott 055/2002. számú kijelölési okirat és melléklete szerint a 

cég nevének megváltozása miatt került kiadásra. Ezért a 2/2002. (GK 4.) GKM közleményben közzétett 

055/2002. számú kijelölési okirat és okiratmelléklet ezen okirat és melléklete kiadásával egyidejűleg 

bevonásra került. 

 

A 116/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának valamint az Európai Bizottságnak és a többi 

tagállamnak való bejelentés kelte: 2007. július 11. 
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5. számú melléklet 

Melléklet 

a 117/2007. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőség tanúsításáról szóló 

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

Kijelölt szervezet:  

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. 

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

Tevékenység jellege: vizsgálat, tanúsítás és jóváhagyás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló 

dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki 

területen 

Termék Eljárások/modulok 
A 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 

vonatkozó bekezdése 

Nyomástartó 

berendezések 

A gyártás belső ellenőrzése, az átvételi 

eljárás felügyeletével 
8. számú melléklet A1 modul 

EK-típusellenőrzés 8. számú melléklet B modul 

EK-tervellenőrzés 8. számú melléklet B1 modul 

Típusazonossági vizsgálat 8. számú melléklet C1 modul 

Gyártás minőségbiztosítása 8. számú melléklet D és D1 modulok 

Termék minőségbiztosítás 8. számú melléklet E és E1 modulok 

Termékellenőrzés 8. számú melléklet F modul 

EK egyedi ellenőrzés 8. számú melléklet G modul 

Teljes minőségbiztosítás 8. számú melléklet H modul 

Teljes minőségbiztosítás tervvizsgálattal és 

az átvételi eljárás különleges felügyeletével 
8. számú melléklet H1 modul 

Állandó kötések készítésére alkalmas 

eljárások jóváhagyása  
6. számú melléklet 3.1.2. pont 

Állandó kötéseket készítő személyzet 

jóváhagyása 
6. számú melléklet 3.1.2. pont 

Egyszerű 

nyomástartó 

edények 

EK-típusellenőrzés 24.§ 

EK-ellenőrzés 25.§ 

 

Ez a kijelölési okirat és melléklete az ÉMI-TÜV Bayern Kft. részére a 9/2001. (IV. 5.) GM rendeletre 

2003. szeptember 22-én kiadott 066/2003. számú kijelölési okirat és melléklete szerint a cég nevének 

megváltozása miatt került kiadásra. Ezért a Gazdasági Közlöny 2004. január 16-án megjelent 1. 

számának 56. oldalán közzétett okiratmelléklet ezen okirat és melléklete kiadásával egyidejűleg 

bevonásra került. 
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A 117/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának, valamint az Európai Bizottságnak és a többi 

tagállamnak való bejelentés kelte: 2007. július 11. 

 

 

6. számú melléklet 

Melléklet 

a 118/2007. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint 
 

Kijelölt szervezet:  

ÉMI-TÜV SÜD 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,  

egyedi vizsgálat 

Megfelelőségi 

tanúsítvány kiadása 

Ellenőrzés 

 

4.§ 

 

5.§ (2)-(5) 

2.§ d); 3.§ (2); 7.§ (4), (5); 

9. § (1)-(3) 

 

Ez a kijelölési okirat és melléklete az ÉMI-TÜV Bayern Kft. részére a 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendeletre 2004. március 2-án kiadott 069/2004. számú kijelölési okirat, és mellékletének 2004. május 

10-i 01. számú módosítása szerint a cég nevének megváltozása miatt került kiadásra. Ezért a 7/2004.  

(GK 9.) GKM közleményben közzétett 069/2004. számú kijelölési okirat, és a 9/2004. (GK 16.) GKM 

közleményben közzétett okiratmelléklet ezen okirat és melléklete kiadásával egyidejűleg bevonásra 

került. 

 

A 118/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2007. július 11. 

 

 

7. számú melléklet 

Melléklet 

a 119/2007. 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: vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló 

dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki 

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

vonatkozó bekezdései 

Játszótéri eszközök  

Ütéscsillapító 

játszótéri talajok 

 

Típusvizsgálat,  

egyedi vizsgálat 

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. május 13-án 

kiadott 074/2004. számú kijelölési okirat mellékletében foglalt műszaki területet is. Ezért a 8/2004. (GK 

16.) GKM közleményben közzétett 074/2004. számú kijelölési okirat és okiratmelléklet ezen okirat és 

melléklete kiadásával egyidejűleg bevonásra került. 

 

A 119/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2007. július 11. 
 

 

8. számú melléklet 

Melléklet 

a 123/2007. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint 
 

Kijelölt szervezet:  

Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. 

1132 Budapest, Váci út 48/a-b. 

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,  

egyedi vizsgálat 

Megfelelőségi 

tanúsítvány kiadása 

Ellenőrzés 

 

4.§ 

 

5.§ (2)-(5) 

2.§ d); 3.§ (2); 7.§ (4), (5); 

9. § (1)-(3) 

 

A 123/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2007. szeptember 10. 

 
9. számú melléklet 

Melléklet 

a 120/2007. Kijelölési Okirathoz 

Kijelölés 

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről  

és megfelelőség-tanúsításáról szóló  

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

Kijelölt szervezet:  

PRÍMAGÁZ Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt.  

Ellenőrző Testülete 

1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. 
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Tevékenység jellege: a termék időszakos ellenőrzése a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló 

dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok és előírások szerint a 

következő műszaki területen 

 

Termékek Eljárások 
A 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet 

vonatkozó bekezdései 

Szállítható és 

újratölthető 

gázpalackok 

cseppfolyósított 

szénhidrogén 

gázokhoz 

Termék időszakos 

ellenőrzése 

4. számú melléklet III. rész  

1. modul 

Szállítható gázpalack 

szelepek és tartozékok 

cseppfolyósított 

szénhidrogén 

gázokhoz  

Termék időszakos 

ellenőrzése 

4. számú melléklet III. rész  

1. modul 

 

Ez a kijelölési okirat és melléklete a PRÍMAGÁZ Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. Ellenőrző Testülete 

részére a 8/2003. (II. 19.) GKM rendeletre 2004. október 21-én kiadott 080/2004. számú kijelölési okirat 

és melléklete szerint a cégforma megváltozása miatt került kiadásra. Ezért a 2/2005. (GK 1.) GKM 

közleményben közzétett 080/2004. számú kijelölési okirat és okiratmelléklet ezen okirat és melléklete 

kiadásával egyidejűleg bevonásra került. 

 

A 120/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2007. július 11. 

 

10. számú melléklet 

 

Melléklet 

a 122/2007 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, tanúsítás és ellenőrzés, üzem és üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) 

alapvizsgálata, gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és 

jóváhagyása, valamint gyártásellenőrzés tanúsítása a mindenkor érvényes 

akkreditálási okirat mellékletében foglalt vonatkozó szabványok szerint 

 

Bejelentés műszaki terület: 

 

EK 

Bizottsági 

határozat 

Termék  Módozat 
Harmonizált 

műszaki specifikáció 

Szervezeti 

funkciók 

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más 

hidraulikus kötőanyagok 

   

 Általános felhasználású cementek, 

beleértve: 

 Portlandcement 

 Összetett portlandcementek: 

o Portland-–salakcement 

1+ EN 197-1:2000 

 

Vizsgáló-

laboratórium 
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EK 

Bizottsági 

határozat 

Termék  Módozat 
Harmonizált 

műszaki specifikáció 

Szervezeti 

funkciók 

o Portland-szilikapor-cement 

o Portland-puccoláncement 

o Portland-pernyecement 

o Portland-agyagpalacement 

o Portland-mészkőcement 

o Összetett portlandcement 

 Nagyolvasztó-cementek 

 Puccoláncementek 

 Összetett cementek 

(Beton, vakolat, habarcs és más építési 

keverék készítéséhez és építési termékek 

gyártására 

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más 

hidraulikus kötőanyagok 

   

 Általános felhasználású cementek, 

beleértve: 

 Portlandcement 

 Összetett portlandcementek: 

o Portland-–salakcement 

o Portland-szilikapor-cement 

o Portland-puccoláncement 

o Portland-pernyecement 

o Portland-agyagpalacement 

o Portland-mészkőcement 

o Összetett portlandcement 

 Nagyolvasztó-cementek 

 Puccoláncementek 

 Összetett cementek 

(Beton, vakolat, habarcs és más építési 

keverék készítéséhez és építési termékek 

gyártására 

1+ EN 197-1:2000 

EN 197-

1:2000/A1:2004 

EN 197-4:2004 

EN 14216:2004 

Ellenőrző 

szervezet 

Terméktanúsító 

szervezet 

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más 

hidraulikus kötőanyagok 

   

 Építőipari meszek, beleértve: 

 Kalciummeszek 

 Dolomitos meszek 

 Hidraulikus mesze 

(Beton, vakolat, habarcs és más építési 

keverék készítéséhez és építési termékek 

gyártására) 

 

2 EN 459-1:2001 Ellenőrző 

szervezet 

ÜGYE tanúsító 

szervezet 

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más 

hidraulikus kötőanyagok 
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EK 

Bizottsági 

határozat 

Termék  Módozat 
Harmonizált 

műszaki specifikáció 

Szervezeti 

funkciók 

 Falazócementek 

(Beton, vakolat, habarcs és más építési 

keverék készítéséhez és építési termékek 

gyártására) 

 

1+ EN 413-1:2004 Vizsgáló-

laboratórium 

Ellenőrző 

szervezet 

Terméktanúsító 

szervezet 

 

 

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más 

hidraulikus kötőanyagok 

   

 Kalcium-aluminát cementek 

(Beton, vakolat, habarcs és más építési 

keverék készítéséhez és építési termékek 

gyártására) 

1+ EN 14647:2005 Vizsgáló-

laboratórium 

Ellenőrző 

szervezet 

Terméktanúsító 

szervezet 

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más 

hidraulikus kötőanyagok 

   

 Különleges cementek, beleértve: 

 Kis hőfejlődéssel kötő cementek 

 Szulfátálló cement 

 Fehér cement 

 Tengervízálló cement 

 Alacsony alkálitartalmú cement 

(Beton, vakolat, habarcs és más építési 

keverék készítéséhez és építési termékek 

gyártására) 

 

 

1+ EN 14216:2004 Vizsgáló-

laboratórium 

Ellenőrző 

szervezet 

Terméktanúsító 

szervezet 

97/740/EK Falazat és ezzel kapcsolatos termékek 

(1/3) 

   

 Falazóhabarcsok 

 Gyári tervezet falazóhabarcsok 

(Falakban, oszlopokban és 

válaszfalakban) 

 

2+ EN 998-2:2003 Ellenőrző 

szervezet 

ÜGYE tanúsító 

szervezet 

97/740/EK Falazat és ezzel kapcsolatos termékek 

(1/3) 

   

 Falazóelemek I. kategória 

(Falakban, oszlopokban és válaszfalakban 

2+ EN 771-1:2003 

EN 771-

1:2003/A1:2005 

EN 771-2:2003  

EN 771-

2:2003/A1:2005 

EN 771-3:2003 

EN 771-

3:2003/A1:2005 

EN 771-4:2003 

EN 771-

4:2003/A1:2005 

Ellenőrző 

szervezet 

ÜGYE tanúsító 

szervezet 

98/598 EK Magas biztonsági követelményű 

felhasználásokra alkalmazott 
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EK 

Bizottsági 

határozat 

Termék  Módozat 
Harmonizált 

műszaki specifikáció 

Szervezeti 

funkciók 

adalékanyagok (2/2) 

 Adalékanyagok kötőanyag nélküli és 

hidraulikusan kötött keverékhez 

(Utakban és más mérnöki 

létesítményekben 

2+ EN 12620:2002 

EN 13055-1:2002 

EN 13055-2:2004 

EN 13139:2002 

EN 13242:2002 

EN 13242:2002/ 

AC:2004 

Ellenőrző 

szervezet 

ÜGYE tanúsító 

szervezet 

98/598 EK Magas biztonsági követelményű 

felhasználásokra alkalmazott 

adalékanyagok (2/2) 

   

 Adalékanyagok bitumenes keverékhez és 

felületképzéshez 

(Utakban és más mérnöki 

létesítményekben) 

2+ EN 12620:2002 

EN 13055-1:2002 

EN 13055-2:2004 

EN 13139:2002 

EN 13242:2002 

EN 13242:2002/ 

AC:2004 

 

Ellenőrző 

szervezet 

ÜGYE tanúsító 

szervezet 

98/598 EK Magas biztonsági követelményű 

felhasználásokra alkalmazott 

adalékanyagok (2/2) 

   

 Adalékanyagok és kőlisztek betonhoz, 

habarcshoz és injektálóhabarcshoz 

(Épületekben, utakban és más mérnöki 

létesítményekben) 

2+ EN 12620:2002 

EN 13055-1:2002 

EN 13055-2:2004 

EN 13139:2002 

EN 13242:2002 

EN 13242:2002/ 

AC:2004 

 

Ellenőrző 

szervezet 

ÜGYE tanúsító 

szervezet 

99/469/EK Betonnal, vakoló és falazó habarccsal 

kapcsolatos termékek (1/2) 

   

 Betonadalékszerek 

(Betonhoz, habarcshoz és 

injektálóhabarcshoz) 

2+ EN 934-2:2001 

EN 934-

2:2001/A1:2004 

EN 934-

2:2001/A2:2005 

EN 934-3:2003 

EN 934-

3:2003/AC:2005 

EN 934-4:2001 

 

Ellenőrző 

szervezet 

ÜGYE tanúsító 

szervezet 

99/469/EK Betonnal, vakoló és falazó habarccsal 

kapcsolatos termékek (1/2) 

   

 Kiegészítőanyagok (II. típus) 

(Betonhoz, habarcshoz és 

injektálóhabarcshoz) 

 

1+ EN 450-1.2005 Vizsgáló-

laboratórium 

Ellenőrző 

szervezet 

Terméktanúsító 

szervezet 
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Kijelölés műszaki területe:  

 

EK 

Bizottsági 

határozat 

Termék Módozat Műszaki specifikáció 
Szervezeti 

funkciók 

97/555/EK Cementek, építőipari mész és más 

hidraulikus kötőanyagok 

   

 Különleges cementek, beleértve: 

 Szulfátálló cement 

 Fehér cement 

(Beton, vakolat, habarcs és más építési 

keverék készítéséhez és építési termékek 

gyártására) 

1+ MSZ 4737-1:2002 

MSZ 4737-2:2002 

Vizsgáló-

laboratórium 

Ellenőrző 

szervezet 

Terméktanúsító 

szervezet 

99/469/EK Betonnal, vakoló és falazó habarccsal 

kapcsolatos termékek (1/2) 

   

 Betonkeverékek C8/10 és C100/115 

között (Betonhoz) 

2+ MSZ EN 206-1:2002 

MSZ EN 206-

1:2000/A1:2004 

MSZ EN 206-

1:2000/A2: 

2004 

MSZ 4798-1:2004 

Ellenőrző 

szervezet 

ÜGYE tanúsító 

szervezet 

 

Ez a kijelölési okiratmelléklet tartalmazza a CEMKUT Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. részére 2004. 

június 25-én kiadott 077/2004. számú kijelölési okirat mellékletében foglalt műszaki területet is. Ezért a 

8/2004. (GK. 16.) GKM közleményben közzétett 077/2004. számú kijelölési okirat és melléklete ezen 

okirat és melléklete kiadásával egyidejűleg bevonásra került. 

 

A 122/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának valamint az Európai Bizottságnak és a többi 

tagállamnak való bejelentés kelte: 2007. augusztus 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


