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EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványa 

A Magyar Parlament 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési Törvény) 41. §-ának és módosításainak 

alkalmazása szerint, összhangban a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
annak módosításaival, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. 
rendelettel, a tanúsító szerv a 2+ rendszer szerint végrehajtott eljárások alapján tanúsítja az 
alábbiakban megadott termék(ek) üzemi gyártásellenőrzésének megfelelőségét. 

Kőanyaghalmazok 
MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szerint: 0/4 GF85 f10; 4/8 GC85/20 f1,5;  

8/16 GC85/20 f1,5; 16/24 GC85/20 f1,5; 
MSZ EN 13139:2006 szerint: 0/4 kvarchomok; 

MSZ EN 13242:2002+A1:2008 szerint: 0/4 GF85 f4; 4/8 GC85-15 f2;  
8/16 GC85-15 f2; 16/24 GC85-15 f2; 

megnevezésű építési termék 
melyet a(z) 

KK Kavics Beton Kft. (1088 Budapest, Krúdy u. 11.) 

mint gyártó az alábbi üzemében 

Beledi Bánya (Beled, külterület hrsz. 0177/9) 
állít elő az EN 12620, EN 13139 és az EN 13242 szerint. 

 
Tervezett felhasználások: Beton, habarcs és injektálóhabarcs adalékanyagai épületekben, utakban és 

más mérnöki létesítményekben különleges biztonsági követelmények mellett. 

A tanúsító szerv megállapította, hogy 
▪ a terméktípus meghatározása megtörtént; 
▪ és a gyártó végzi: 

• az építési termék teljesítményének értékelését; 
• az üzemi gyártásellenőrzést; 

• a gyártó üzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint történő 
vizsgálatát. 

A tanúsító szerv  
▪ elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát; 

▪ és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. 

 A termék(ek) üzemi gyártásellenőrzésének vizsgálati, ellenőrzési és értékelési eredményeit a  
CKTI-162/2/2021 munkaszámú Értékelési jelentés tartalmazza. 
Ezen tanúsítvány alapján a gyártó a teljesítménynyilatkozatot kiállíthatja és a CE jelet a terméken 
elhelyezheti. Ez a tanúsítvány feljogosítja a gyártót a CEMKUT Tanúsítási embléma alkalmazására. 
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