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Juhdsz Krisztina

Jelent6s az MSZ EN 1090-1 szerinti i,izemi gyirt6sellen6rz6s
alapvizsg6lat6r5l 6s fel i.i gyelet6r6l

KESZ lpari Gydrt6 Kft.

H-6000 Kecskemdt, lzsdki Ut 8/A.

KESZ lpari Gydrt6 Kft.

H-6000 Kecskem6t, lzsdki rlt 8/A.

A vizsgSlat fajtiija:

n nz Uzem 6s a gySrt6sellen6rz6s (UGVE) alapvizsg6lata

I A gyart6sellen6z6s folyamatos felUgyelete, 6rt6kelese es j6v6hagy5sa

n Rendkivtili fehigyelet a felt6telek vdltoz6sa miatt

Az iizem i gyirtisel len 6rz6s tan ris itisi nak 6 rv6nyess6g i terti lete
az MSZ EN 1090-1 szerint

Epit6si term6k / atkalmazSs
ac6l tart6szerkezetek

Kiiltinleges al kalmazSsi el6irisok
nincsenek

Speci6lis folyamatok
m6retez6s (megfelel6 alv6llalkoz6 bevonSsdval), hegeszt6s, termikus vdgds,
korr6zi6v6delem, mechanikus kdt6sek, helyszlni szerelds (megfelel6
alvSllalkoz6 bevonds6val)

Kiviteli osztilyok
EXC4-ig azMSZ EN 1090-2 szerint

Megfelel6s6g 6rt6kel6si eljiris
2 6s 3a azMSZ EN 1090-1 A1 tribldzat szerint
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Kinevezett szem6lyek

Az iizemi gy6rtisellen6rz6s felel6se:
Az alilbbtakban megnevezett szem6lyek jogosultak a gy6rt6 nev6ben a teljesitm6ny-
nyilatkozat a15lrdsdra:

Felel6s: Patik lll6s, UGYE-vezet6
Helyettes: Kovdcs Arnold, UGYE-vezet6 helyettes
Azigyvezet6s 6ltali kinevez6s rendelkezesre dll. I igen / n nem

Hegeszt6si felel6siik
Az alSbbi hegeszt6si felel6s6k kerUltek kinevez6sre:

Vezet6 hegeszt6si felel6s: Juhdsz Krisztina, EWE/IWE

HegesZ6si felel6s helyettes 2021.10.04{61: Pajor Jdnos, EWS/IWS

A hegeszt6si felel6s6k megfelel6en integrdltak a szevezetbe.
Xigen/nnem

A feladatok 6s felel6ss6gek azMSZ EN ISO 14731-el osszhangban meghatdrozflsra
kertiltek. ffgen/nnem

A szuks6ges szakmai ismereteket szakmai elbesz6lget6s sordn igazoltdk
Xigen/nnem

A k6pzetts6g hi6nyz6 igazol6sa miatt kib6vitett szakmai elbesz6lget6st kellett lefolytatni.
!igen/Xnem

Meqieovz6sek:
A hegeszt6s min6s6gir6nyitds6val kapcsolatos tev6kenysegek r6szletes eloszt6s6t a
fe le l6ss6g i mdtrix tarlalmazza.

A hegeszt6k 6s hegeszt6g6p kezel6k min6sit6sei
A k6vetkez6 hegeszt6si eljSrdsokra rendelkeznek EN ISO 9606-1 / EN ISO 14732
szerinti 6rv6nyes m in6sit6ssel

111 - k6zi ivhegesZ6s
121 - tdmor huzalelektr6d6s, fedett fvU hegeszt6s
135 - tom6r huzalelektr6d6s, aktiv v6d6g6zos lvhegeszt6s
136 - porbeles huzalelektr6dds, aktiv ved6g6zos lvhegeszt6s
138 - f6mportdltetfi huzalelektr6d6s, aktiv v6d6gdzos lvhegeszt6s
783 - ker6miagyUrUs vagy v6d6g6zos, ivh0z6sos csaphegeszt6s

A felugyelet sor6n a vezet6 hegeszt6sifelel6s ir6nyit6sa 6s felUgyelete mellett
m u n kap r6b6Uhegeszt6 m i n6sit6st hegesztettek.

! igen / XI nem

A vezet6 hegeszt6si felel6s jogosult az izemt gy6rtdsellen6z6s 6rvenyess6gi
tartom6ny6ban a hegeszt6k min6sit6s6re az EN ISO 9606-1 / EN ISO 14732 szerint.

ffiigen/nnem
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Vizsgilati elj6r6sok
A ceg a kdvetkezl vizsg1lati elj6r6sokhoz rendelkezik az EN 473 vagy az
EN ISO 9712 szerint tanfsitott szem6lyzettel:

PT, folyadekbehatol6sos vizsgdlat
MT, m6gnesezhet6 poros vizsg6lat
VT, szem rev6telez6ses vizsgdlat
UT, ultrahangos vizsgdlat

A hegeszt6si varratok szemrev6telez6ses vizsgdlatait saj6t alkalmazottakkal v6gzik.
X igen / fl nem

Ezen szem6lyek megfelel6 oktatdsban r6szesUltek. [l igen / n nem

SzUkseg eset6n megfelel6en tan0sitott kU ls6 szem6lyzetet alkalm aznak.
Iigen/nnem

A he geszt6si tech nol6g iavizsg6 latok tan 0s it6sa

A k6vetkez6 anyagmin6segekhez rendelkeznek hegeszt6si technol6giavizsg6lat
tan0s[t6sokkal:

AltalSnos szerkezeti ac6lok
s235
s275
s355
s460

A fenti hegeszt6si technol6giavizsgSlat tan0sitvdnyokat az audit sor6n megn6ztuk.
Xigen/nnem

Meqieqvz6s:
Az eljdrds sor6n beny0jtott hegeszt6stechnol6giaitan0sitv6nyok r6szben nem akkreditdlt
stdtuszban kerultek kidllitdsra, ezdrtfelhivjuk a figyelmriket, hogy ezek alkalmazhat6s6gdt
megrendel6senk6nt meg kell vizsg6lni, szriks6g eset6n az elfogadhat6sdgukr6l a

megrendelovel elozetesen egyeztetni kell.

Alapanyagok

A felhaszn6lt alapanyagok megfelel6 bizonylatol6ssal 6s adott esetben tan0sit6ssal
rendelkeznek

Xn
a bizonylatok rendelkez6sre 6llnak
a bizorrylatok nem, vagy nem mindig dllnak rendelkez6sre
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Uzemi berendez6sek

A bemutatott dokumentumok, valamint azizembejdr6s sor6n meg6llapitottuk, hogy a
term6k megfelel6s6g6nek el6r6shez elegend6 m6retfi gy6rt6hely 6s alkalmas gy6rtdsi
eszk6zdk Sllnak rendelkez6sre a gy6rt6s el6keszft6s6hez, kivitelez6sEhez, vizsg6lat6hoz
6s a term6k szdllitdsithoz.

I igen / f] nem

A berendez6seket rendszeres ellen6rz6sekkel 6s karbantartdsokkal tartj6k megfelel6
dllapotban Xigen/lnem

A m6rd-, ellen6rz6 6s vizsg6l6 eszkozok kalibrdlSsa 6s validdlSsa szabAlyozott. A
megfelel6 jegyz6konyvek 6s megjelolesek rendelkez6sre 6llnak.

Iigen/nnem

Javaslatok, megjegyz6sek

A szerel6si helyszinen (H-8000 Sz6kesfeh6wfir, 020262125 hrsz.) vizsg6lt
D M07. 000 52 sorozatsz6m ma I azo nos itott nyo mat6 kku lcs fel u lvizsg6lati
jegyz6konyve (2022.01.27) nem tartalmaz inform6ci6t arr6l, hogy a t6rgyi
eszkoz pontoss6g6t mely szabvdnyi el6ir6s (pl. EN ISO 6789-1) szerint
vizsg6ltSk es 6rt6kelt6k.

P6tl6lag beny0jtand6 dokumentumok

nincsenek

L6nyeges elt6r6sek

nincsenek

A feltigyelet eredm6nye

X nz Uzemi gydrt6sellen6rz6s tanrisit6s5nak MSZ EN 1O9O-1 szerintifelt6telei
teljesultek. A tan0sitv6ny kiaddsdUerv6nyess6g6nek fenntart6sdt javaslom.

E n gydrt6nak a jelent6sben felsorolt l6nyeges elt6r6sekre meg kell hoznia a
megfelel6 int6zked6seket 6s a kert dokumentumokat meg kell kUldenie az
auditor szflmAra. A tan0sitds csak ezek utdn lehets6ges.

n n pOtlOlagosan megktilddtt dokumentumok r6v6n a meg6llapitott elt6r6sek
helyesbft6sre kerultek. Pc.0jb6li alapvizsgdlaUfelugyelet nem szuks6ges. A fenti
megdllap itdsok alapjiin javasoljuk a tan usitvdny kiadds6U6rv6nyess6g6nek
fenntartds5t.

! n rcnyeges elt6resek miatt, a helyesbit6 int6zkedesek etlenorz6s6re, szUks6ges
az alapvizsg d I aUfe [i g ye let 0j b6 | i I efo I ytatS sa.
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Megjegyz6sek

Sze ntend re, 2022-1 2-07
(hely, d6tum)

Amennyiben vdltozdsok kovetkeznek be a szervezetben, vagy a gyiirt6 es
vizsg6l6 berendez6sekben a min6s6get befoly6sol6 v6ltoz6sok t6rt6nnek,
valamint ha v6ltozik a felel6s szem6lyek valamelyike, azonnal lr6sban 6rtesiteni
kell a tan0sit6 szervezetet 6s j6vdhagydsdt kell k6rni.

KUldnleges esetekben, vagy nagy m6rt6kU es jelent6s6g( v6ltoz6sok eset6n a
tan0sit6 szervezet fenntartja magdnak a jogot, hogy a felugyeletet r6szben, vagy
eg6szben a gydrto kolts6g6re megism6telje.

Az elv5gzett felugyelett6l fUggetlentil a gy6rt6 mindenkor koteles a mindenkori
gy6rt6si terUleten 6rv6nyes mfiszaki szabfilyoz5sokat, specifik6ciokat azok
legfrissebb Sllapotdban betartani. ltt utalunk az alapvizsgdlaUfeltigyelet
szt r6pr6baszerU jel leg6re.

A kdvetkez6 fel U gyelet id 6po n tja; 2024.1 1 .1 O.

Ha a kdvetkezt5 felUgyelet d6tuma tobb, mint egy 6wel elt6r az aktu6lis
felUgyelett6l, akkor a gy5rt6 koteles egy napt6ri 6v eltelt6vel a tanfsit6
szervezetnek megktildeni azMSZ EN 1090-1 8.4.3. fejezet szerinti
nyilatkozatot.

A gy6rto 6s a tanfsit6 szervezet egy-egy mell6kletet kap ebb6l a jelentesb6l

Eur-nLv

(auditor: Veress Ndnd Ede)

stlo

Notified
Body
141 7
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