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A TERMÉKGvÁnró üzeru És nz üzrul cyÁnrÁseu-enónzÉs (üGyE)
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Maidics Zita l ellenőr

Bizonylat azonosító: KBiA-lV-10.1;F-20t6o72I_Ellenónési jegyzókönW_TEl

I11

Témaszám: c-í-l;gl2ot4-2aL5

Az ellenőrzött szervezet
- megnevezése:
- címe:

Thermo-Block Magyarország Kft .

8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u. 8/c.
Az ellenőrzött üzem
- megnevezése:
- címe:

Jász-Plasztik Kft.
5100 Jászberény, Necső telep 1.

A gyártott termék/
te rmé kcsoport/te rmékcsalád
- megnevezése:
- a vonatkozó műszaki specifikáció címe és
azonosító jele:

Thermo-Block típusú falszerkezetek

Thermo Block típusú falszerkezetek
A,L84 l 2014 számú N MÉ (2014.12.01.).

nz Éul Nonproflt Kft. e|Ienőrének neve: Maidics zita

nz Üeve működtetéséért fele!ős személy
_ neve:
- munkaköre:

Beke János
ügyvezető (Thermo-Block Magyarország Kft.)

Megyesi Béla
m i nőségi rá nvítási re nd szer v ezető (Já sz- Plasztik Kft .)

Az ellenőrzés típusa: 2. felügyelet

Az ellenőrzés időpontja : 2oL7.02.13.

Az ellenőrzött témakörök értékelésének ered-
ménye lehet:

M: megfelelő
J1: kis mértékű hiányosság üavítandó)
J2: súlyos hiányosság (javítandó)
N: nem megfelelő

Az Ellenőrzési Jegyzőkö nyv összefogla ló értéke-
lése és mellékelt dokumentumok alapján az

üzem és az
Üzemi Gyártásellenőrzés

x Megíelelő a termék tanúsításieljárásához

! elfogadható, csak módosításokka!felel meg a ter-
mék ta núsítási eljárásához

l Nem megfelelő a termék tanúsítási eliárásához

.f_.ffi,W""
Q.,ro"..C



éÉmlÉpirÉsüevt
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PosTAcÍM H-2o01 Szentendre, Pf. 18o,

WEB www.emi.hu

txrnrószÁtvt

Ajánlat azonosítója : NF007325-2016
Projektszám : CF-M282M-109t2-2OL6
Té ma szá mu n k : C-tt9 / 2OL4-2OL5
Ellenőr: Maidics Zita
Melléklet: 1
Tárgy: Ta núsítvá ny érvényességé nek
megerősítése, Ellenőrzési jegyzőkönyv
megküldése

Thermo-Block Magyarország Kft .

8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u.8|c.

Beke János úr részére

Tisztelt Beke János Úr!

Ezúton értesítjük, hogy a fenti számú keretszerződés keretében a 2017.03.144n lefolytatott üzemi
gyártásellenőrzés 2. felügyeleti ellenőrzése alapján, a kiadott tanúsítvány érvényességét
megerősítjük.

Tanúsítvány száma / dátuma:

20-cPR-34_( c-tlg |2oL4| l 2ot4.t2.ol.

A fenti adatokkal kiadott Üzemi Gyártásellenőrzés Megfele|őségi Tanúsítvány érvényesséEét2OL7.
május 15-től megerősítettük.

Az érvényesség megerősítésére vonatkozó döntést a C-Ll9l2OL4-2Ol5 számú, 2OL7.03.L4-én kelt
Ellenőrzési Jegyzőkönyvben foglaltak, illetve az összefoglaló értékelésére alapozva hoztam meg.

Évt rvonprofit Kft. - mint megbízott tanúsító szervezet - a vonatkozó szerződés keretében
teljesítette az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását.

Ennek során meggyőződtünk arról, hogy a gyártó az üzemi gyártásellen őrzést dokumentált és

szabályozott módon meghatározott vizsgálati terv alapján végzi.

A gyártó bejelentési kötelezettségéből adódóan olyan változásról, amely befolyásol(hat)ja az üzemi
gyártásellen őrzést, illetúe az érintett termék megfelelőségét, az ÉMl Nonprofit Kft.-t nem értesítette,
illetve az ÉVtt Nonprofit Kft.-nek erről nincs tudomása,

A vonatkozó szerződés keretében elvégzett ellenőrzésről készített EllenőrzésiJegyzőkönyvet csatoltan,
1 példányban - bizalmas jelentésként - megküldjük.
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Az Ellenőrzési Jegyzőkönyvben listázott ,,Mellékletek" közül Önök részére a ]., alattit (Jelenléti ív)

csatoljuk.

Az Ellenőrzési Jegyzőkönyv összefoglaló értékelésének jóváhagyása alapján az üzem és az üzemi
gyá rtásellenőrzés Megfelelő a termék ta n úsítási eljá rásá hoz,

Szentendre, 2Ot7 .06.06.

üdvözlettel:

,j{;il^:

Kapia:

Címzett
ÉMl Nonprofit Kft.

MellékIet:

- Ellenőrzési Jegyzőkönyv (20t7 .O3.!4.|
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2000 5zenténdíe,
Dóz9a 6Yóf8V út 26.
posncírrn
2001 szentendre, Pf.: 180
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20783t8l"2.13 t _ r,

Nikliszilvia Molnár Ágnes
tanúsítási projektmenedzser tanúsítási irodavezető
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