MFO-56
A Budapest Főváros Kormányhivatala közleménye
kijelölt szervezeteknek
a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény
szerinti közzétételéről
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint
a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM
rendelet szerinti eljárásban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint
a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.)
Korm. rendelet 15. § a) pontja alapján a
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1112 Budapest, Repülőtéri út 2.)
a BP/0102/509-5/2019. számú határozatban foglaltak értelmében – az építési termék
építménybe történő betervezésnek és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti – építési termékek
teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására 2019. május
6. napjától jogosultságot szerzett az alábbi tevékenység és műszaki terület tekintetében:
Tanúsított
termékcsalád,
termék
(EK Bizottsági
határozat területén)

TÁÉE
rendszer*

Műszaki előírás
Nemzeti Műszaki Értékelés

Előre gyártott normál/
könnyűsúlyú /
autoklávozott
pórusbeton termékek
(1/1)
(99/94/EK területen)

Üzemi
gyártásellenőrzést végző
szervezet
(2+ rendszer)

NMÉ 21/1/2+/MKEH-PMFH16/8/2015/K/
2016.08.16.
EU L jelű vasbeton peronelem család
NMÉ 27/1/2+/MKEH-PMFH16/8/2015/K/
2016.09.14.
Vasbeton szádcölöp elemcsalád
NMÉ 37/1/2+/MKEH-PMFH16/8/2015/K/
2017.01.25.
EasySlap típusú előregyártott vasbeton alaplemez
NMÉ 90/1/2+/2019 / 2019.01.14.
WUM kör, nyolcszög és négyszög
keresztmetszetű vasbetonból előre gyártott
mélyépítési kisműtárgy rendszer

Útépítési termékek
(1/2) (98/601/EK
területen)

Üzemi
gyártásellenőrzést végző
szervezet
(2+ rendszer)

NMÉ 18/23/2+/MKEH-PMFH16/8/2015/K/
2016.05.25. Coldrefalt 0/20, 0/35 hidegaszfalt
keverék bontott vagy mart aszfalt felhasználásával
NMÉ 29/23/2+/2018 / I. mód.: 2018.01.25.
Büsscher Híd 1 egyrétegű modifikált bitumenes
lemezszigetelés

Tanúsított
termékcsalád,
termék
(EK Bizottsági
határozat területén)

TÁÉE
rendszer*

Műszaki előírás
Nemzeti Műszaki Értékelés

NMÉ 30/23/2+/2018 / I. mód.: 2018.01.25.
Büsscher Híd 2 kétrétegű modifikált bitumenes
lemezszigetelés
NMÉ 31/23/2+/MKEH-PMFH16/8/2015/K/ I.
mód: 2017.12.14.
Thorma-Joint rugalmas aszfalt burkolat-dilatációs
rendszer
NMÉ 50/23/2+/2018 / I. mód.: 2018.03.07.
SIL 8 és SIL 11 hideg kátyúzó keverék
NMÉ 56/23/2+/2018 / I. mód.: 2018.06.08.
Viafalt 0/8, 0/11 hidegaszfalt hidegen
bedolgozható kátyúzó keverék
NMÉ 61/23/2+/MKEH-PMFH16/8/2015/K/
2017.07.31.
Rephalt 0/8, 0/11 hidegaszfalt hidegen
bedolgozható kátyúzó keverék
NMÉ 63/23/2+/MKEH-PMFH16/8/2015/K/
2017.10.10.
Serviseal Type B rejtett dilatációs rendszer a
közlekedésépítésnél
NMÉ 65/23/2+/2017 / 2017.12.20.
Villashíd-2 kétrétegű modifikált bitumenes
lemezes hídszigetelési rendszer vasbeton
pályalemezre
NMÉ 67/23/2+/MKEH-PMFH16/8/2015/K/
2017.11.06.
Eliminator-2 MMA korrózió gátló szigetelési
rendszer
NMÉ 68/23/2+/MKEH-PMFH16/8/2015/K/
2017.11.28.
StoPox + SBC MEP szigetelési rendszer acél
pályalemezre aszfaltburkolat alá
NMÉ 69/23/2+/2018 / 2018.08.15.
Bitbau Dörr modifikált bitumenes lemezes
szigetelési rendszerek
NMÉ 70/23/2+/2018 / 2018.04.27.
StoPur BA 2000 RMA szigetelési rendszer
vasbeton pályalemezre
NMÉ 78/23/2+/2018 / 2018.06.28.
Epoxi PC habarcs támasztóbordák hidak dilatációs
szerkezeteihez
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Tanúsított
termékcsalád,
termék
(EK Bizottsági
határozat területén)

TÁÉE
rendszer*

Műszaki előírás
Nemzeti Műszaki Értékelés

NMÉ 79/23/2+/2018 / 2018.07.20.
Servidek/Servipak modifikált bitumen alapanyagú
kent szigetelési rendszerek
NMÉ 81/23/2+/2018 / 2018.07.23.
Polyflex Advanced PU rugalmas öntött
burkolatdilatáció
NMÉ 93/23/2+/2018 / 2018.12.04.
Kémiailag stabilizált gumibitumen
(GmB45/80-55)
Útépítési termékek
(1/2) (98/601/EK
területen)

Terméktanú- NMÉ 9/23/1/MKEHPMFH/16-08/2015/K/ I.
sító szervezet mód.: 2017.12.14.
(1. rendszer) Transflex SK szőnyegszerű dilatáció
NMÉ 92/23/1/2018 / 2018.11.12.
Vicoda VS-FLEX szőnyegszerű dilatációs
szerkezetek

* TÁÉE: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer
a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerint

Jelen kijelölési határozat kibocsátásával egyidejűleg a BP/0102/509-4/2019. iktatószámon
kiadott kijelölési határozat hatályát veszti.
A fenti határozat véglegessé vált: 2019. szeptember 12.
Az engedély 2021. szeptember 6-ig érvényes.
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