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TÜ7253 Tanúsítvány kérelmező  lap – Melegen hengerelt  szerkezeti acélok  
 

KÉRELEM 
EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLEN ŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYHOZ 

 
Alulírott, ................................................................................................................ (név, beosztás) saját személyemben, mint 
a(z)  ........................................................................................................................................ (cím) bejegyzett székhelyű, 
 ................................................................................................................................. (kérelmező (cég)neve) gyártó képviselője, 
mint gyártó, vagy a ……………………………….országbeli gyártó által meghatalmazott, és az Európai Gazdasági 
Térségben bejegyzett képviselő, csak és kizárólag a CEMKUT Kft-től kérem a tanúsítási eljárás lefolytatását és az 
EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány kiállítását az  MSZ EN 10025-1:2005 - Melegen 
hengerelt termékek szerkezeti acélokból. 1. rész: Á ltalános m űszaki szállítási feltételek  c. szabvány szerint. 
Az üzem/telephely: ……….............................................................………………………...….(név, cím), mely az alábbi 
hivatalos irodával rendelkezik: .................................................................….....…........................…. (elérhetőség). 
 
Érvényes szerződés száma (ha van) : CK-……/……… 
Szabványos jelölés:  .......................................................................................................................................................  
Márkanév (ha van) : ............................................................................................................................................................  
Kiegészítő információ (ha van) : ..........................................................................................................................................  
Kiegészítő azonosítás (ha van) : .........................................................................................................................................  
Az előállított szerkezeti acélok eladása közvetlen felelősséggel történik a fent említett üzemben/telephelyen, és a 
csatolt dokumentumban felsorolt, külső telephelyeken. 
 
Az eladás folyamatos/id őszakos jelleg ű1 és az év………………-től ………………….-ig tartó időszakáig terjed. 
 
Kijelentem, hogy: 

• A termék(ek) típusvizsgálatát végrehajtották/végrehajtás alatt van 1 a gyártó felelősségi körében 
• Az üzem/telephely gyártásszabályozási rendszere a vonatkozó szabvány követelményeinek megfelel, 
• a gyár rendelkezik telepengedéllyel, melynek azonosítója:…………………………………………………….; 
• a fenti termék rendelkezik/nem rendelkezik 1 érvényes EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi 

Tanúsítvánnyal. 
 
Kijelentem, hogy ismerem a bejelentett tanúsító szervezet hatályos szabályait és feltételeit (lásd 
www.cemkut.hu/dokumentumok), és teljes mértékben elfogadom annak minden előírását. 
Továbbá, hogy hozzáférést biztosítok a bejelentett tanúsító szervezet által kinevezett ellenőrző személyek részére, 
ahhoz, hogy  az üzemi gyártásellenőrzés értékelését végrehajtsák. 
Jelen kérelemhez az alábbi dokumentumokat nyújtom be: 

• A fent megjelölt üzem/telephely gyártásellenőrzési rendszerének működési dokumentációja 
(Minőségirányítási Kézikönyv, csatlakozó minőségirányítási dokumentumok), 

• A külső telephelyek listája, helyük és kapcsolattartó személyek, 
• Érvényes EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány másolata (ha van), 
• Egyéb: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Felhatalmazom a bejelentett tanúsító szervezetet, hogy az általunk szolgáltatott adatokat a jelen kérelemben 
megadott tevékenység végrehajtása érdekében felhasználja, beleértve a számítástechnikai rendszer adatait is. 
 
A bejelentett tanúsító szervezet irányában az alábbi kapcsolattartó személy képvisel: 

Név, beosztás:…………………………..………………………………………………………..……………………………... 
Elérhetőség (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím):…………………………..………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hely: ……………………………………………………………………………., Dátum: ……………………………………… 
 
Aláírás: …………………………………………. 

P.H. 
Megjegyzés A kérelmet a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett székhellyel rendelkező, meghatalmazott képviselője állítja ki. 
Külön kérelem kiállítása szükséges, minden egyes üzemhez/telephelyhez. A kérelmet nyomtatott betűkkel kitöltve, egy eredeti példányban, a 
felek által előzetesen elfogadott nyelven kell benyújtani. 
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