
 

Alulírott Kérelmező az alábbiak szerinti megfelelőségértékelési eljárást kezdeményezi. 

Kérelmező (Tanúsítvány tulajdonos)  

Gyártó  azonos a Kérelmezővel 

Gyártóhely 
(a további gyártóhelyek 
listája mellékelendő) 

 azonos a Kérelmezővel 
 azonos a Gyártóval 
 még nem történt gyártóhely ellenőrzés 

Költségviselő (számlázási cím) 
 azonos a Kérelmezővel 
 azonos a Gyártóval 

Termék 
(típus család esetén 
 lista mellékelendő) 

 

Termék neve:*  

Típusa, cikkszám:*  

Védjegy (TM):*  

Kért szolgáltatás 
(további adatok szükség 
esetén mellékelendők) 

 

Vizsgálat:  típusvizsgálat;  egyéb:  

Ellenőrzés:  megfelelőségi ellenőrzés;  szállítmány ellenőrzés 

Tanúsítás: 
 megfelelőségi tanúsítvány;  megfelelőségi tan. (direktíva szerint);  CB tanúsítvány; 

További információ:  

             ENEC jelhasználati engedély;  TÜV jelhasználati eng.;  egyéb: 

Előírás (ha ismert):  szabvány:   jogszabály (irányelv):  

 * A jelölt fenti neveket és címeket kérjük olyan formában megadni, ahogyan a tanúsítványon kívánják szerepeltetni.
   Termék neve módosulhat a jegyzőkönyvben / tanúsítványon a vonatkozó szabványnak megfelelően. 

Kérelmező kijelenti, hogy a tárgybeli termék megfelelőségértékeléséhez szükséges valamennyi információt és dokumentációt 
szolgáltatja, a vonatkozó vizsgálati / ellenőrzési / tanúsítási rendszer előírásait és követelményeit betartja; valamint a kérelmet más, e
területre akkreditált / kijelölt / bejelentett szervezethez nem nyújtotta be. 

   ............................................................................................  

Mellékelt dokumentumok: 
 
Kelt:    ,  
 Kérelmező cégszerű aláírása 

Megfelelőségértékelési kérelem 
 

A szervezet neve:*  

irányítószám:*  helység:*  ország:*  

utca / házszám:*  pf.:  

Kapcsolattartó:  telefon:  

Beosztás:  fax:  

E-mail:  

A szervezet neve:*  

irányítószám:*  helység:*  ország:*  

utca / házszám:*  pf.:  

Kapcsolattartó:  telefon:  

Beosztás:  fax:  

E-mail:  

A szervezet neve:  

irányítószám:  helység:  ország:  

utca / házszám:  pf.:  

Adószám:  telefon:  

Kapcsolattartó:  telefax:  

Beosztás:  e-mail:  

A szervezet neve:*  

irányítószám:*  helység:*  ország:*  

utca / házszám:*  pf.:  

Adószám:  telefon:  

Kapcsolattartó:  fax:  

Beosztás:  e-mail:  
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