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cERTlFlcATE
Tanúsításioki rat

Az ECM Certification tanúsítiási eljárasa szerint
lefolytatott vizsgílat alapián 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

Berger-Dinamik Kft.
H - 364I Nagyborca,02912 hrsz.
irányítási rendszere megfelel 2 yiz€álat
a következő

alapját képező szabvány követelményeinek

a]|q,|7nazá<i

területen:

fémszerkezet gyártás és ipari csarnok kiütelezés
complies with the requirements of the standard applied for the audit,
for the following scopes of application:
manufacture of metal structures and construction of industrial halls
A vizsgálat alapját képező szabványl Sandard applied:

lSO 900 lz20 l 5 (MSZ EN ISO 900 !:20 l5)
A tanúsítási okirat éruényes/Validity of certificate:2O2l. 03. 12. - 2024. 03. l l.
Ezaanúsítrvlány az ECM álal évente kiadott fenntartási határozatal e$/ütt érvényes.
This certificate is valid together with the maintenance decision annually issued by ECM.

A €núsítási okirat számal Number of certificate: QMS_ l
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ügyvezető igozgotó l monoging direaor
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cERTlFlcATE
Tanúsításioki rat

Az ECM Certiíication tanúsítási eljánísa szerint
lefoIpatott vizsgalat alapján 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 qrstem of the

Berger-Dinamik Kft.
H - 364l Nagybarca,029|2 hrsz.
irányítási rendszere megfelel a vizsgálat alapját képező szabvány követelményeinek
a következő alkalmazási területen:

fémszerkezet gyártás és ipari csamok kivitelezés
complies with the requirements oí the sandard applied for the audit,
for the following scopes of application:
manufacture of meta! structures and construction of industrial halls
A viz<glílat alapjátképező szzbványl Standard applied:

lSO l400 l :20I5 (MSZ EN lSO I400

I:20

l5)

A tanúsítási okirat érvényes/Validity of certificate:2O2l. 03. 12. - 2024. 03. l l.
Ezatanúsíwány az ECM álal évente kiadott fennarrási hatirozatal e$/ütt érvényes.
This certificate is valid together with the maintenance decision annually issued by ECM.

A tanúsítási okirat számal Number of certificate: EMS-490/2l
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szabó sándor
ügyvezető igozgotő l managing

Komárno, 202l. március l2.
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ECl'l Certification s.r.o., Novozámocká1,9450l
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cERTlFlcATE
Tanúsításioki rat

Az ECM Certification anúsításieljárása szerint
lefoIytatott vizsgálat alapján tanúsítjuk, hogy a
Basing its decision upon audit results, according to the certification process of the
ECM CertiÍication hereby we certify that the management q/stem of the

Berge r-Dinamik Kft.
H - 364l Nogybarca,02912 hrsz.
irányítási rendszere megfelel a vizsgálat alapját képező szabvany követelményeinek,
továbbá lSO 900 l:20 l5 szabvanyra hivatkozó - tanúsítottminőségirányítási rendszert műkodtet.

complies with the requirements of the sandard applíed for the audit
and operates a quality certified management system according to the standard lSO 900 l :20l5.

{ yiz€lílat alapját képző sabványl Standard applied:

lSO 3834-2:2005 (MSZ EN lSO 3834-2:2006)
A tanúsítási okirat érvényes/Validity of certificate;2O2l. 03. 12. - 2024. 03. l l.
Ez a anúsíwanyazECY által évente kiadott fenntarfási haározatal együtt érvényes.
This certificate is valid together with the maintenance decísion annually issued by ECM.

A tanúsítási okirat számal Number of certificate:|t{-224l2l
ATanúsíwanyaW-224l2l -A mellékletben foglalt hegesztéstechnológiak alkalmazásával egütt érvényes
This Certification is valid when applied together with the welding technologies speciíied in the annex W-724l2l-A

ügyvezető igazgató l managing direaor

lbmárno, 202l. március l2.

