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TANÚSÍTVÁNY 
ZERTIFIKAT / CERTIFICATE 

 
Tanúsítvány száma: 
Zertifikat Nr. / Certificate No. 

2102 H/RH5-20 0246 

Gyártó neve és székhelye: 
Name und Geschäftssitz des Herstellers / 
Name and headquarter of the manufacturer 

Tarinox Kft. 
H-7030 Paks, Orgona u. 10. 

Telephely(ek) címe: 
Anschrift der Niederlassung(en) / 
Address of the plant(s) 

- 

 
A TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft., mint kijelölt és bejelentett szervezet tanúsítja, hogy a fent megnevezett gyártó 
rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, a gyártási tapasztalatai és a hegesztési felkészültsége alapján az 
Von TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. als benannte Stelle wird hiermit bescheinigt, daß der oben genannte Hersteller mit den nötigen persönlichen 
und sachlichen Bedingungen disponiert, gemäß den Herstellungserfahrungen und der Schweißbereitschaft nach dem / 
TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft., as a notified body hereby certifies that the above mentioned manufacturer holds possession of the necessary 
personal and substantial conditions, on the grounds of production experience and welding preparedness in accordance with the 
 

AD 2000-Merkblatt HP 0 
 
szabályzat szerinti nyomástartó edények gyártására alkalmas, az EN ISO 3834-2:2006 szabvány szerinti hegesztéssel kapcsolatos 
teljeskörű minőségirányítási követelményeket bizonyítottan teljesíti, valamint az EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti 
minőségirányítási rendszert működtet. A tanúsítvány a vizsgálati jelentéssel együtt érvényes, érvényességi tartományát a technológia 
összesítőlap határozza meg. 
Regelwerk für die Herstellung der Druckbehälter fähig ist, nach der Norm EN ISO 3834-2:2006 mit der Schweißung assoziative umfassende Qualitätsmanagement-
anforderungen beweislich erfüllt und Qualitätsmanagementsystem nach der Norm EN ISO 9001:2015 betätigt. Das Zertifikat ist nur zusammen mit dem Prüfbericht 
gültig, der Geltungsbereich des Zertifikats wird von dem Technologiezusammenfassungsblatt definiert. / 
code for the production of pressure vessels capable, in accordance to the standard EN ISO 3834-2:2006, in relation to welding, provably fulfils the comprehensive 
quality assurance requirements and operates quality assurance system according to the standard EN ISO 9001:2015. The manufacturer operates certified quality 
assurance system according to the standard EN ISO 9001:2015. The certificate is valid only along with the test report, the range of the certificate is determined by the 
technology summary sheet. 
 
Vizsgálati jelentés száma: 
Prüfbericht Nr. / Test report No. 

2102 H/RH5-20 0246 

Technológia összesítőlap száma: 
Technologiezusammenfassungsblatt Nr. / 
Technology summary sheet No. 

2102 H/RH5-20 0246 

Tanúsítvány érvényessége: 
Gültigkeit des Zertifikats / 
Validity of the certificate 

2023.04.06. 

  
TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. 
Terméktanúsítóhely / Produkt Zertifizierungsstelle / 

Product Certification Body 

 

P.H. 

 

Budapest, 2020.04.07. 
Varga Zsolt 

Terméktanúsítóhely Vezető 
Produkt Zertifizierungsstelle Leiter / 
Product Certification Body Leader 

 
 Bejelentett szervezet azonosító száma: 

Benannte Stelle Kennnummer / Notified body identification number 
2102 

 
TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. 

H-1134 Budapest, Váci út 49. 6. emelet 
Tel: +36 1 278 2295 | Fax: +36 1 278 2296 

E-mail: info@tamcert.hu 
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Name und Geschäftssitz des Herstellers /
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