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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. 4644-041 

CERTIFICATE 
Tanúsítási okirat 

Az ECM Certification tanúsítási eljárása szerint 

lefolytatott vizsgálat alapján tanúsítjuk, hogy az 

Basing its decision upon audit results, according to the certification process of the 

ECM Certification hereby we certify that the management system of the 

RESIN Műgyantafeldolgozó és 
Felületvédelmi Kft. 

H-2230 Gyömrő, Dózsa György út 112-116. 
irányítási rendszere megfelel a vizsgálat alapját képező  szabvány követelményeinek 

a következő  alkalmazási területen: 

felületkezelés, porlakkozás 
complies with the requirements of the standard applied tor the audit, 

for the following scopes of application: 
metal surface pre treatment, powder coating application 

A vizsgálat alapját képező  szabvány/ Standard applied: 

ISO 9001:2015 (MSZ EN ISO 9001:2015) 
A tanúsítási okirat érvényes/ Validity of certificate: 2021. 09. 23. - 2024. 09. 22. 

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/ Nunnber of certificate: QMS- 1 I 23/2 I 

  

  

Sz bo Sándor 

ügyvezető  igazgató/managing director 

Komárno, 2021. szeptember 23. 
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European Certification Service of Management Systems 
ECM Certification s.r.o., Novozámocká 7, 945 01 Komárno; Kereskedelmi név: ECM Certification 

r9 
 SNAS 

Reg. No. 464/R-043 

CERTIFICATE 
Tanúsítási okirat 

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

Basing its decision upon audit results, according to the certification process of the 

ECM Certification hereby we certify that the management systenn of the 

RESIN Magyantafeldolgozó és 
Felületvédelmi Kft. 

H-2230 Gyömrő, Dózsa György út 112-116. 
irányítási rendszere megfelel a vizsgálat alapját képező  szabvány követelményeinek 

a következő  alkalmazási területen: 

felületkezelés, porlakkozás 
complies with the requirements of the standard applied tor the audit, 

tor the following scopes of application: 

metal surface pre treatment, powder coating application 
A vizsgálat alapját képező  szabvány/ Standard applied: 

I SO 14001:2015 (MSZ EN ISO 14001:2015) 
A tanúsítási okirat érvényes/ Validity of certificate: 2021. 09. 23. - 2024. 09. 22. 

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-502/21 

SzL  bó ándor 

ügyvezető  igazgató/managing director 

Komárno, 2021. szeptember 23. \SIF 
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