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Tanúsítási oki rat
Az ECM Certification anúsítási eljánísa szerint
IefoIyatoft vizsgálat alapján tanúsítj u k, hogy az

Basing its decision upon audit results, according to the certification process of the
ECM Certification hereby we certify that the management system of the

FK_MSZTEREpítő Zrt.
H-3533 Miskolc, Felsősúnva u. 73.

Telephelyek 3527 Miskolc, Sajősúgeti u.2., I l83 Budcpest, Bolosso u.2-I0.
inányítási rendszere megfelel 3 yiz8,álat alapját képező szabvány követelményeinek

a következő alkalmazási területen:
Magas- és mélyépítési fővállalkozás, generákivitelezés,

iparosított techno!ógiával épített |d<őhá,.ak és társasházak energetikai íelűiítá,sa." beton, vasbeton
elemek g17áJtás1 betonacél hajlítrás, aszíaltgyátlás, acélszerkezet gyárlás és alumínium nynászárők g|áríása

complies with the requirements of the sandard applied for the audit,
for the following scopes of application:

Civil engineering contractor, general Gontractor, energy renovation of residential homes and apartment
houses built by industrial technologies, manufacturing concrete and reinforced concrete units, bending rebar,

manufacturing asphalt, manufacturing steel structures and manufacturing doorc and windows with aluminium frarnes
A vizssílat alapjátképező szabványl sandard applied:

lSO 4500 l:20 l8 (MSZ lSO 4500 I:20 18)
A anúsítási okirat érvényes/ Validity of certificate: 20l9. 08. 30. - 2O2l. 08. l6.

Ez a anúsíMny azECt§1. átal évente kiadott fennareási határozatal egdtt érvényes.
This certificate is valid together with the maintenance decision annually issued by ECM.

A tanúsítási okirat számal Number of certiíicate: OHS-2 l 8- l/ l 8
Ez a anúsíási okirat helyettesíti a 20l8.08. l 7én kiadott OHS 2l8ll8 számú okiratot.

This certificate replaces the certiíicate number OHS 2l8ll8 issued l7.08.20l8.
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Komárno, 20 l 9. augusztus 30.


