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Üzemi

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 /Kőanyaghalmazok
adalékanya ok betonhoz
a következő termékek, vonatkozó
MSZ EN 13242:2002 +A1:2008 /Kőanyaghalmazok
specifikáció szerinti gyártására:
műtárgyakban
és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és
szabványos jelzés/ specifikáció
hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz magas biztonsági
követelmén ek
Megbízó neve, címe:
"Tompa" Ingatlanforgalmi Kft.
8800 Na kanizsa Ma ar u. 14.
Gyártó üzem neve:
Szalkszentmártoni Uzem
címe:
6086 Szalkszentmárton Kavicsbán a III-IV. 0346 8 0369 S hrsz.
A HATAROZAT alapját képező feljegyzések, értékelések és információk:
Üzemi gyártás ellenőrzési kézikönyv 2. kiadás {2015.06.23)
Dokumentum értékelő jegyzőkönyv: 2015. július 1.
A 2018. július 27-én tartott helyszíni szemle és az arról készült ellenőrzési jelentés, amely az üzemi
gyártásellenőrzés megfelelősége szempontjából lényeges hiányosságot nem tárt fel.
Az ETVJ Tl 2015 számú tí usvizs álat.

HATÁROZAT: TANÚSÍTVÁNY az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségéről 2095 CPR 218 számon
fenntartható.
HATÁROZAT indoklása:
Megállapítottuk, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési
termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről rendelet alapján, mint az üzemi gyártásellenőrzés {2+. rendszer) tanúsítására bejelentett
szervezet (NB 2095) és mint a NAH által NAH-6-0061/2016/K számon akkreditált terméktanúsító szervezet, hogy a
"Tompa" Ingatlanforgalmi Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14.) Szalkszentmártoni Üzem (6086
Szalkszentmárton, Kavicsbánya IIl-IV. 0346/8, 0369/5 hrsz.) fent hivatkozott szabványok szerinti üzemi
gyártásellenőrzési rendszere - rendelet V. melléklet 1.3. b. pontja szerint - a gyártásellenőrzéssel szemben

támasztott követelményeknek MEGFELEL.
A teljesítmény állandóság következő ellenőrzési és értékelési határideje: 2019. július 14. +két hónap

Budapest, 2018. július 30.

