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ACÉL- ÉS ALUMÍNIUM SZERKEZETEKRE VONATKOZÓ  

EK−−−−ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYT  
KÉRELMEZŐ FORMANYOMTATVÁNYA,  

 
 

 
AlulírottB, %%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%.. saját személyemben, mint 
a(z) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%bejegyzett székhelyű képviselőjeC, 
amelynek székhelye a következőD %%%%%%%%%%%%%%%%%%., mint a gyártóE, 
mint az EGT (Európai Gazdasági Térség)-ben a gyártó %%%%%%%%%%% OrszágbeliG 
meghatalmazott képviselőjeF  
 
az alábbiakban megnevezett EN 1090-1:2009+A1:2011 ZA melléklete szerint, első alkalommal 
és kizárólag ettől a bejelentett tanúsító szervezettől kérem az EK−ÜZEMI 
GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY kiadását, az alábbiakban 
megjelölt acél- és alumínium szerkezetekre, amelyek gyártása a következő szervezet 
üzemében (üzemeiben) történik:H,%%%%%%%%%%%%%..%%% 
amelynek székhelye/telephelye a következő címen található:I 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Acél- és alumínium szerkezetek típusa:K%%%%%%.%%%.%%  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Kiegészítő információ:L %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Kiegészítő azonosítás:M %%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Nyomatékkal kijelentem, hogy: 

• a termék(ek) típusvizsgálata megtörtént/megtörténik* a fenti gyártó felelősségi területén 
belül 

• a kérdéses üzem megkapta/nem kapta meg* az esetleges egyéb érvényes EK−ÜZEMI 
GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY-t. 

(* nem kívánt törlendő) 
 
Kijelentem továbbá, hogy ismerem a bejelentett tanúsító szervezet hatályos szabályait és 
feltételeit, amelyek az EK−ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI 
TANÚSÍTVÁNY-ra vonatkoznak, és teljes mértékben elfogadom annak minden előírását. 
 
Felhatalmazom a bejelentett tanúsító szervezet által kinevezett auditorokat arra, hogy − 
bármilyen előzetes értesítés nélkül − az üzem területére beléphessenek, hogy elvégezhessék a 
gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát / az üzemi gyártásellenőrzés 
folyamatos felügyeletét. 
 
A kérelem alátámasztására a következő dokumentumokat csatolom: 

• A gyártó üzem működését és az üzemi gyártásellenőrzést szabályozó dokumentáció  
(pl. Minőségirányítási Kézikönyv∗∗∗∗, Eljárási Utasítás, és egyéb, gyártást szabályozó 
dokumentumok: Technológiai Utasítás, Munkautasítás)  
∗∗∗∗Minőségirányítási Kézikönyv csatolása esetén a vonatkozó dokumentáció listája 
(Dokumentumjegyzék) 

• EgyebekN 
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Felhatalmazom a bejelentett tanúsító szervezetet arra, hogy a fenti adatok felhasználásával 
bonyolítsa le a vonatkozó teljesítmény értékelési és ellenőrzési eljárást. 
 
Felhatalmazom a bejelentett tanúsító szervezetet, hogy a szolgáltatott adatokat a szóban forgó 
tevékenység elvégzése érdekében felhasználja (a számítógépre vitt rendszert is beleértve). 
 
Felhatalmazást adok arra, hogy a teljesítmény értékelési és ellenőrzési eljárással kapcsolatban 
a bejelentett tanúsító szervezet minden levelezése a megnevezett kapcsolattartó személy 
címére történjen:O 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%....  
 
 
Hely: %%%%%%%%%%%%%%%%%.., Dátum: %%%%%%%%%%%%%%%. 
 
 
Aláírás: %%%%%%%%%%%%%%%%. 
 
 
AA kérelmet a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett székhellyel rendelkező, 
meghatalmazott képviselője állítja ki, fejléces papíron 
A kérelmet egy eredeti példányban, azon a nyelven kell benyújtani, amelyet a bejelentett 
tanúsító szervezet előzetesen elfogadott 
BA gyártó által meghatalmazott kérelmező vezeték és keresztneve 
CA kérelmező teljes neve és rövidítése, illetve üzleti megnevezése 
DTeljes cím 
EHa alkalmazható 
FHa alkalmazható 
GOrszág megnevezése, ha a gyártó EGT-n kívüli 
HA gyártó és az üzem(ek) neve, teljes címe, telefon- és faxszáma, valamint e-mail címe 
Megengedett külön lista csatolása, amely az érintett típus vonatkozásában szükséges 
információt adja meg. 
IHa alkalmazható 
KAz adalékanyag típusa a vonatkozó szabvány(ok) szerint  
Megengedett külön lista csatolása, amely kombinálja a K, L és M pontokhoz szükséges 
információt széles variációkban gyártott terméktípusok benyújtása esetén 
LHa alkalmazható 
Megengedett külön lista csatolása nagy termékválaszték esetén, lásd a K pontot. 
MHa alkalmazható 
Megengedett külön lista csatolása nagy termékválaszték esetén, lásd a K pontot. 
NBármely egyéb szükséges, vagy vonatkozó dokumentum/ rendszeresített bizonylatminta  
OA személy vezeték és keresztneve és munkaköre 
 
 
 
 
 


