Érvénybe lép: 2015.04.20.-tól

Kitöltési útmutató – KÉRELEM EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
ELLENŐRZÉSÉHEZ – formátumhoz
Kérem az INNOVATEXT Zrt.-től a 3. pontban megadott egyéni védőeszköznek a
18/2008 (XII. 3.) SzMM rendelet 14.§-a szerinti ellenőrzését (11A modul).
A magyar 18/2008 (XII. 3.) SzMM rendelet szerint a kijelölt szervezeteknek ellenőriznie kell a 3.
kategóriás egyéni védőeszközök gyártásának homogenitását és a védőeszközt, mint
végterméket.

1. A védőeszköz gyártója
Név:
Cím:
Tel.:
Fax:

E-mail:

Ezek az adatok kerülnek be az Ellenőrzési Jelentésbe. Kérjük a hivatalosan bejegyzett
cégnevet, címet és egyéb központi elérhetőséget adják meg, melyek alapján a későbbiekben is
elérhetőek.

2. Az ügyintéző adatai (A kapcsolattartást segítő adatok)
Név:
Beosztás:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Az Ellenőrzés elvégzése és az Ellenőrzési Jelentés kiadása során a kapcsolattartó adatai, ezek
az adatok jelennek meg a kiadott dokumentumokban.

3. Az egyéni védőeszköz adatai
Megnevezése:
Részei:
Azonosítójának típusa (pl. cikkszám, modellszám, fantázianév, azonosító jel):
Azonosítója: (Ha a védőeszköz egyes részeinek külön azonosítója van, kérjük részletezni. Ha a védőeszközt több változatban gyártják, minden változat azonosítóját kérjük megadni.)

Megnevezés – több részből álló védőeszköz esetében, az együttes megnevezést kell megadni.
Részei – ha termékcsaládról van szó, akkor itt kell felsorolni az összes egyéni védőeszközt.
Azonosítójának típusa – kérjük a megadottak közül válasszon, és annak elnevezést írja be, pl.:
cikkszám.
Azonosítója – teljes védőeszközre vonatkozó pl.: cikkszám, ha több részből áll a minden
ruhadarab azonosítóját részletesen kell felsorolni pl.: kabát XY007, nadrág XZ008.
Ha a gyártó egy adott védőeszköz vagy annak egy részét több változatban gyártja, akkor az
összes változat azonosítóját fel kell sorolni.
Változat – akkor tekintjük annak, ha nagyon kis mértékben térnek el egymástól és az eltérések
nincsenek hatással a védelmi képességre pl.: kabáton egy vagy két mellzseb van.
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4. A gyártás helye, mintavételi helyek (ha eltér a gyártó címétől)
Cím:
Az ügyintéző adatai (A kapcsolattartást segítő adatok)

Név:
Tel.:

Fax:

Beosztás:
E-mail:

Akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban és a 2. pontban szereplő adatokkal nem egyezik. Kérjük a
hivatalosan bejegyzett cégnevet, címet és egyéb központi elérhetőséget adják meg, melyek
alapján a későbbiekben is elérhetőek.

5. A gyártó nyilatkozatai (kérjük + jellel jelölni a megfelelőt)
az egyéni védőeszközre az EK-típusvizsgálati kérelmet benyújtottam
az egyéni védőeszközre az EK-típusvizsgálati kérelmet a meghatalmazott képviselőm benyújtotta
az egyéni védőeszközre már kiadták az EK-típustanúsítványt
az egyéni védőeszköz gyártása már folyik
az egyéni védőeszközt eddig más ellenőrző szervezet ellenőrizte

Az EK-típusvizsgálatot végző bejelentett szervezet:
Név:
Azonosítási szám:
A korábbi ellenőrzést végző bejelentett szervezet:
Név:
Azonosítási szám:
A kérelmező nyilatkozatot tesz, hogy a felsorolt állítások közül mely érvényes az ő esetében.
Kérjük + jellel jelölni a megfelelőt és az alapján kitölteni az EK-típusvizsgálatot végző bejelentett
szervezet
VAGY a Korábbi ellenőrzést
végző bejelentett szervezet
adatait.
A kérelmező ezen Jelentkezési lap aláírásával igazolja nyilatkozatát.

6. A védőeszköz tanúsíttatójának adatai (ha nem azonos a gyártóval)
Név:
Cím:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban szereplő adatokkal nem egyezik. Kérjük a hivatalosan
bejegyzett cégnevet, címet és egyéb központi elérhetőséget adják meg, melyek alapján a
későbbiekben is elérhetőek.

7. Mellékelt dokumentumok
Kötelezően benyújtandó dokumentumok (magyar vagy angol nyelven, vagy hiteles magyar fordításban):
-

Az egyéni védőeszköz EK-típustanúsítványa, mellékletei és a tanúsítvány alapját képező EK-típusvizsgálati
jegyzőkönyv másolata (ha már kiadták)
- EK-típusvizsgálat iránti kérelem másolata (ha az EK-típustanúsítványt még nem adták ki)
- Az egyéni védőeszköz műszaki dokumentációja. A gyártási folyamat műszaki dokumentációja.
- Az egyéni védőeszköz tájékoztatója és EK-megfelelőségi nyilatkozata (ha már kiadták).
- A legutolsó ellenőrzésről kiadott jelentés vagy tanúsítvány (ha volt már ellenőrzés).
Egyéb benyújtott dokumentumok

A Jelentkezési laphoz, kérjük, mellékeljék a felsorolásban szereplő dokumentumokat.

