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European Certification Service of Management Systems 	ECM Certification s.r.o., Novozámocká 7, 945 01 Komárno; Kereskedelmi név: ECM Certification V  SNAS  

Reg. No. 4641Q-041 

CERTIFICATE 
Tanúsítási okirat 

Az ECM Certification tanúsítási eljárása szerint 
lefolytatott vizsgálat alapján tanúsítjuk, hogy 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 

B I S 
HUNGARY KFT. 

BIS Hungary Kft. 
H — 1 106 Budapest, Akna u. 2-4. 

További helyszín / additionol locotion: 

Kraft Europe B.V. / Binckhorstlaan 36, 251613E, Hague 
irányítási rendszere megfelel a vizsgálat alapját képező  szabvány követelményeinek 

a következő  alkalmazási területen: 

Ipari létesítmények szerelése, karbantartása, átalakítása, javítása; fővállalkozás tervezéssel; csővezetékek, 
acélszerkezetek, tartályok és nyomástartó berendezések tervezése, gyártása, és szerelése; 

hideg- és melegüzemi, zajvédelmi szigetelés, fémlemez-burkolás, állványozás 
complies with the requirements of the standard applied far the audit, 

for the following scopes of application: 
Construction, maintenance and repair of industrial facilities; general contracting incl. engineering; 

design, manufacturing, installation of piping systems, steel constructIon, vessels and pressure equipment; 
heat and cold, noise insulation, sheet metal cladding, scaffolding 

A vizsgálat alapját képező  szabvány/ Standard applied: 

ISO 9001:2015 (MSZ EN ISO 9001:2015) 
A tanúsítási okirat érvényes/ Validity of certificate: 2022. 10. 27. - 2025. 06. 30. 

Ez a tanúsítvány az ECM által évente kiadott fenntartási határozattal együtt érvényes. 

This certificate is valid together with the maintenance decision annually issued by ECM. 

A tanúsítási okirat száma/ Number of certificate: QMS-I210-1/22 
Ez a tanúsítási okirat helyettesíti a 2022.07.0 1 -én kiadott QMS 1210/22 számú okiratot. 

This certificate replaces the certificate number QMS 1210/22 issued 01.07.2022. 

Szábó S'ndor 
ügyvezető  igazgató/managing director 

Komárno, 2022. október 27. 
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ECM Certification s.r.o., Novozámocká 7, 945 01 Komárno; Kereskedelmi név: ECII Certification V SNAS 

Reg. No. 4641R-043 

European Certification Service of Management Systems 

CERTIFICATE 
Tanúsítási okirat 

Az ECM Certification tanúsítási eljárása szerint 
lefolytatott vizsgálat alapján tanúsítjuk, hogy 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 

B I S 
HUNGARY KFT. 

BIS Hungary kft. 
H — 1106 Budapest, Akna u. 2-4. 

További helyszín / additionál locotion: 

Kraft Europe B.V. / Binckhorstlaan 36, 25168E, Hague 
irányítási rendszere megfelel a vizsgálat alapját képező  szabvány követelményeinek 

a következő  alkalmazási területen: 

Ipari létesítmények szerelése, karbantartása, átalakítása, javítása; fővállalkozás tervezéssel; csővezetékek, 
acélszerkezetek, tartályok és nyomástartó berendezések tervezése, gyártása, és szerelése; 

hideg- és melegüzemi, zajvédelmi szigetelés, fémlemez-burkolás, állványozás 
complies with the requirements of the standard applied far the audit, 

for the following scopes of application: 
Construction, maintenance and repair of industrial facilities; general contracting incl. engineering; 

design, manufacturing, installation of plping systems, steel construction, vessels and pressure equipment; 
heat and cold, noise insulation, sheet metal cladding, scaffolding 

A vizsgálat alapját képező  szabvány/ Standard applied: 

ISO 14001:2015 (MSZ EN ISO 14001:2015) 
A tanúsítási okirat érvényes/ Validity of certificate: 2022. 10. 27. - 2025. 06. 30. 

Ez a tanúsítvány az ECM által évente kiadott fenntartási határozattal együtt érvényes. 
This certificate is valid together with the maintenance decision annually issued by ECM. 

A tanúsítási okirat száma/ Number of certificate: EMS-552-I/22 
Ez a tanúsítási okirat helyettesíti a 2022.07.01-én kiadott EMS 552/22 számú okiratot. 

This certificate replaces the certificate number EMS 552/22 issued 01.07.2022. 

S bó Sándor 
ügyvezető  igazgató/managing director 

Komárno, 2022. október 27. 
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