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EuroPean Certiíication Service oí l'lanagement §Ystems 
Etil tertification s.r.o., Novorámock á1,945 llKomárno; l(ereskedelmi név: ECl'1 [ertification E§NA§

Reg. No.464/GM1

cERTlFlcATE
Tanúsítási oki rat

Az ECM Ceruification tanúsítási eljánása szerint
lefolytatott vizsgálat aIapján tanúsítjuk, hog;y a

Basing its decision upon audit results, according to the ceftiíication process of the
ECM Certification hereby we certifr that the management s;rstem of the

rőrÁy Zrt.
H- I I I 6 Budapes! Kolotdszeg u. 3I .

irányításirendszere-.{*#i3ál;iáT#..ffi 
t;T*n,követelményeinek

Hőtermelés, hőszállitás, hőszolgáltatás, hőeladás.
Energetikai rendszerek, létesítmények és berendezések kivitelezése, szerelése, karbantartása, üzemeltetése.

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

constructio",',fi :ii#l::fr.T,í:';:;#:"i*;::L-'":J;THfl;pp|systems.
A vizsgalat alapjátkérző szabványl Sandard applied:

lSO 900 lz2O l 5 (MSZ EN lSO 900l:20l5)
A tanúsítási okirat érvényes/ VaIidity of certiíicate:20 l 8. 06. |2. - 20 l9. 05. 23.

Ez a anúsíwany azECt"1 által évente kiadott fenntartási határolatal eglütt érvényes.
This certificate is valid together with the maintenance decision annually íssued by ECM.

A tanúsítási okirat számal Number of certificate: QMS-75O-|l16
Ezatanúsítási okirat helyettesíti a20l6.05.24-én kiadott QMS 750/16 számú okiratot.

This certificate replaces the certificate number QMS 750/ l 6 issued 24.05.20 l 6.

(a,[Q-
sáuobándo.

íomárno, 20l8. június 12.

ügyvezető igazgatól manoging director
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European [ertiíication Service oí l'lanagement Systems
ECll Certiíication s.r.o., Novozámocká1,9450l l(omárno; l(ereskedelmi név: E[l'l [ertification

Tanúsítási oki rat
Az E C M Ce rtifi cation tan ú sítá i eliárása szeri nt
lefolytatott vizsgálat aIapján tanúsítjuk, hog;r a

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

FOTAY Zrt.
H- l l I ő Budapest, Kolotdszeg u. 3I .

inányítasi rendszere megfelel avizsgáat alapját képező szabvany követelményeinek
a következő a|ka|mazáqi területen:

Hőtermelés, hőszáilítás, hőszolgá|tatás, hőeladris.
Energetikai rendszerek, !étesítmények és berendezések kivitelezése, szerelése, karbantartása, üzemeltetése.

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

Production, transportation and distribution of heat energy.
Construction, installation, operation, repair and maintenance of energy supply systems.

4 yizsgálat alapját képező szabványl Sandard applied:

lSO l400 lz2O l 5 (MSZ EN ISO l400 l:20 l5)
A tanúsítási okirat érvényes/ Validity of certificate: 20l8. 06. 12. - 20 l9. 05. 23.

Ez a anúsíwány azECY. által évente kiadott fennártási haározatÉl eglütt érvényes.
This certificate is valid together with the maintenance decisíon annually issued by ECM.

A tanúsítási okirat számal Number of certiíicate: EMS_303_ 1/!6
Ez a tanúsífási okirat helyettesíti a20l6.05.24-én kiadott EMS 303/l6 számú okiratot,

This certificate replaces the certificate number EMS 303/ l 6 issued 24.05.20 l 6.

cERTlFlcATE
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Wl{fu/

srlua {unoo,.
ügyvezető igozgató l manoging director
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íomárno, 20l8. június 12.


