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H AT ÁROZ AT
A Magyar Aszfaltipari Egyesülést (1119 Budapest, Etele út 59-61., adószáma: 10807035-2-43,
a továbbiakban: kérelmező szervezet) a kijelölés iránti kérelmének elbírálására lefolytatott eljárás
alapján, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és
a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) szerinti
építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására
2021. október 6. napjától kijelölöm.
A kérelmező szervezet részére a 305/2011/EU rendelet szerinti kijelölt harmadik fél által végzendő
feladatok ellátását 2026. augusztus 26-ig
engedélyezem
a következő táblázatban részletezett tevékenység és műszaki terület tekintetében:
EK
Bizottsági
határozat

Termékcsalád, termék/
tervezett felhasználás

98/601/EK

Útépítési termékek (1/2)
- Bitumenes keverékek
(útépítéshez és az utak
felületképzéséhez)

TÁÉE rendszer*
ÜGYE
Üzemi gyártás
ellenőrzést tanúsító
szervezet
(2+. rendszer)

Műszaki specifikáció
EN 13108-1:2006
EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-2:2006
EN 13108-2:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006
EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-6:2006
EN 13108-6:2006/AC:2008
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* TÁÉE rendszer: A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló
rendszer a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerint
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 87.500,- Ft, azaz nyolcvanhétezer-ötszáz forint.
E határozat a közléssel véglegessé válik. A döntés ellen a sérelmező fél a közigazgatási
tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozással a Fővárosi Törvényszéknek címzett és
a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályhoz benyújtott
keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat. A keresetet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon
belül lehet benyújtani.
Jogi képviselő, illetőleg belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szabályai szerint elektronikus úton nyújthatja be.
A Hatóság KRID száma: 146320182.
INDOKOLÁS
A kérelmező szervezet 2021. szeptember 20-án a 305/2011/EU rendelet szerinti megfelelőségértékelési tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros
Kormányhivatalához (a továbbiakban: kijelölő hatóság), amely alapján 2021. szeptember 21-én
közigazgatási hatósági eljárás indult.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 41. § (3) bekezdése
értelmében az építési termékek teljesítményállandóságának értékelését és ellenőrzését végző,
valamint a műszaki értékelő szervezetek kijelölésére, bejelentésére és tevékenységére
a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény
(a továbbiakban: Msztv.) előírásait kell alkalmazni, a 305/2011/EU rendeletben foglalt előírásokkal
együtt.
A kijelölő hatóság a kérelem elbírálása során a benyújtott dokumentumok, valamint a Nemzeti
Akkreditáló Hatóság NAH-6-0043/2021/K nyilvántartási számú, 2021. augusztus 26-tól 2026.
augusztus 26-ig hatályos, az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány követelményei szerinti
akkreditált tanúsító szervezet státuszt odaítélő határozata és részletező okirata (1) alapján,
a lefolytatott eljárás eredményeként megállapította, hogy a kérelmező szervezet alkalmassága,
felkészültsége a kérelmezett tevékenység és műszaki terület tekintetében igazolt, a kérelmező
szervezet eleget tesz az Msztv. 3. § (2) bekezdésében, valamint a 305/2011/EU rendeletben
meghatározott követelményeknek.
Tekintettel arra, hogy a kérelmezett tevékenység és műszaki terület harmonizációs uniós jogi aktus
hatálya alá tartozik, továbbá a kérelmező szervezet eleget tesz az Msztv. 3. § (2) bekezdésben,
valamint a 305/2011/EU rendeletben meghatározott követelményeknek, ezért a megfelelőségértékelő
szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § b) pontja szerint a kijelölő hatóságnak az Európai Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) által működtetett elektronikus rendszeren (a továbbiakban: NANDO)
keresztül meg kell keresnie a Bizottságot és az EGT-államokat a kérelmező szervezetnek bejelentett
szervezetté válása és a Bizottság által működtetett nyilvántartásban ekként való közzététele iránt.
A kérelmező szervezet kérelme a NANDO rendszerbe 2021. szeptember 21-én feltöltésre került,
a Bizottság és az EGT-államok a szervezet bejelentése ellen kifogást nem emeltek, a Bizottság
a kérelmező szervezetet nyilvántartásba vette, az erről szóló közzététel 2021. október 6-án
megtörtént. A bejelentés 2026. augusztus 26-ig hatályos, a szervezet bejelentési száma 2146.
A Hatóság a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) és 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban hozta meg, mivel
a szakvélemény kidolgozása és a Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja alapján a NANDO
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rendszerben a kérelmező szervezet nyilvántartásba vétele nyolc napnál hosszabb eljárási időt vett
igénybe.
Az engedély időbeli hatályáról az Msztv. 7. §-a alapján döntöttem.
A kérelmező szervezet a megállapított igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, amelyről a számlát
postai úton juttatjuk el. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét 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 továbbiakban: NFGM rendelet) 10. §
(2) bekezdés a) pontja határozza meg.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem a kérelmező szervezet kijelöléséről
a kérelmezett tevékenység és műszaki terület tekintetében.
Döntésemet az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, valamint a hivatkozott jogszabályhelyek
alapján hoztam meg. A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja,
a Kp. 37. §-a és 39. §-a, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése alapján adtam.
A Fővárosi Törvényszék illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi
területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 1. pontja állapítja
meg.
A kijelölő hatóság hatáskörét és illetékességét a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari
és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi
és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet. 24. § e) pontjának
az eb) alpontja állapítja meg.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából
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