
CÍM LEÍRÁS 

Ügytípus 

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24. § d)-f) pontja alapján, az iparügyekért 
felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények 
tekintetében a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölése és 
bejelentése a mérőeszközök és a nem automatikus működésű mérlegek 
kivételével.  
Továbbá az építési termékek műszaki értékelését végző szervezetek, valamint az 
építési termékek teljesítmény állandóságának értékelését és ellenőrzését végző 
szervezetek kijelölése és bejelentése, valamint a veszélyes áruk szállítására 
használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában 
megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervek kijelölése. 

Ügytípus 
rövidített neve 

Megfelelőségértékelő szervek kijelölése 

Az ügykört 
jelenleg ellátó 
szerv 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

Illetékesség Országos illetékesség  

Eljáró Főosztály Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF) 

Ügyleírás 

A megfelelőségértékelő tevékenységeket a BFKH által kijelölt és bejelentett 
szervezet végezheti. 

A kijelölt/bejelentett szervezetek tevékenységére a következő jogszabályok 
vonatkoznak: 

• A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi 
CXXXIII. törvény, továbbá a végrehajtásáról rendelkező 

• a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt 
szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. 
(XII. 28.) Korm. rendelet, valamint 

• 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. 

• A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24/A. §-a, a termékek 
megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és 
bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó általános 
szabályok 

A szervezetek bejelentést és kijelölést az alábbi megfelelőségértékelési területet 
szabályozó jogszabályok alapján kérelmezhetnek: 

− egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes 
szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök 
biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 

− a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége 
igazolásának részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM 
rendelet 

− az elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH 
rendelet 

− a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendelet 

− a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és 
megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 



− Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek 
megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 305/2011/EU (2011. március 9.) európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 

− a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és 
felügyeletéről szóló 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 

− a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra 
szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról 
szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet 

− az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 
megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 

− a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet 

− a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről 
és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet 

− a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 

− az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/426 
rendelete az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és 
megfelelőségének tanúsításáról 

− a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 

− a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok 
hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 
20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 

− az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 

− az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével 
kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack 
Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 

- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai 
Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a 
belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 386/2021. (VI. 30.) 
Korm. rendelet 

- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás 
„A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának 
egyes kérdéseiről szóló 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 

- a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról 
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 
Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes 
kérdéseiről szóló 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 

A tájékoztató a Hatóság szakmai honlapján a következő címen érhető el: 

https://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/tajekoztatas-a-kijelolesi-eljarasrol 
https://mkeh.gov.hu/eljarasidij 

Van az ügykörhöz 
szakrendszer? 

nincs 

Szakrendszer 
megnevezése 

- 

Van az ügykörhöz 
űrlap? 

igen 

Űrlap 
elérhetősége 

http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/tajekoztatas-a-kijelolesi-eljarasrol
https://mkeh.gov.hu/eljarasidij


Megjegyzés 

Jogi személy gazdálkodó szervezet az eljárásban elektronikus ügyintézésre 
köteles.  

Az Általános Nyomtatványkitöltő/tervező (ÁNYK) program segítségével a 

• BFKH - MMFF - MFO - 018  

megnevezésű, kitöltött e-nyomtatványt mellékleteivel együtt cégkapun 
keresztül kell benyújtani.  

A kérelemre 
induló eljárás 
személyes 
megjelenéshez 
kötött 

nem 

Személyes 
ügyintézés 
helyszín 

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

Személyes 
ügyintézés 
ügyfélfogadás 

- 

Személyes 
ügyintézés 
telefonszám 

(1) 458-5863 

Személyes 
ügyintézés egyéb 
elérhetőség 

mfo@bfkh.gov.hu, KRID: 146320182 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/ 
szakmai honlap: http://mkeh.gov.hu/ 

Eredeti okmány 
benyújtása 
szükséges 

nem 

ÁNYK űrlap 
rendelkezésre áll 

igen 

Egyéb információ - 

 

mailto:mfo@bfkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/
http://mkeh.gov.hu/

