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Tárgy: szervezet-minősítés

ÉMI
Nyilatkozat

a Havária Speciális Építő Kft.,
mint nukleáris létesítmény építés-kivitelezésében

résztvevő Szervezet minősítéséről.

A 89/2005.(V.5) Korm. rendelet mellékieteként kiadott Nukleáris Biztonsági
Szabályzatok 2. kötetében foglaltak figyelembevételével a Havária Speciális Építő Kft.
szervezet-minősítési kéreime alapján az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit
Kft. elvégezte a Szervezet minősítését.

A Szervezet neve: Havária Speciális Építő Kft.
(Havária Kft. )

székhelye: Ráckeve, Kossuth L. u. 112.

telephelye: Szigetújfalu, Fő út 112.

A Szervezet által megjelölt - minősítés tárgyát képező - építés-kivitelezési feladat-
körök:

Speciális geotechnikai munkák:
• munkatér lehatárolása szádfalazással (szükség szerint dúcolással,

horgonyzással),
• vasbeton cölöpözés (1. sorszámú tanúsítvány);

a jelen nyilatkozathoz mellékelt, fentiek szerint sorszámozott "Tanúsítvány"-ban foglaltak
figyelembevételével.

- Az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 900 l :200 I szerint tanúsított szervezet
- A NAT által az MSZ EN ISOIIEC 17025:2005 szerint NAT-I-1110/2006 számon

akkreditáltvizsgálólaboratóriumokkaJ rendelkezö szervezet
- A 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében, a 4/1999. (IL 24.) GM rendelet

alapján - 090/2005 számon - kijelölt, az Európai Bizottságnál bejelentett (Notified body number: 1415)
vizsgáló, ellenörzö és tanúsító szervezet
Építöipari műszaki engedély és európai műszaki engedély kiadására feljogosítottjóváhagyó szervezetNyilvántartási szám: 503/0933

Telefon: +36 (1) 372-6100 Telefax: + 36 (1) 386-8794

MÁK: 10023002-00286136-00000017 Cégjegyzékszám: 01-09-914691
E-mail: info@emi.huInternet cím: http://www.emi.hu

KSH: 20783185-7219-113-01 Adóig.szárn: 20783185-2-43
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Témaszám: N-7/2009.

ÉM I-Nyi latkozat
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A Szervezet minősítése

megfelelő

azaz a Havária Speciális Építő Kft. szervezeti felépítettsége és - MSZ EN ISO
9001 :2001 követelményeinek megfelelő, tanúsított - minőségirányítási tevékenysége,
valamint személyi-, technikai feltételrendszere biztosítja az építés-kivitelezés, illetve az
üzemelő nukleáris létesítmény karbantartása, vagy átalkítása során az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény és annak végrehajtására kiadott rendeletek és normatív
dokumentumok (szabályzatok, irányelvek, szabványok) műszaki, minőség-követelményű
elöírásainak betarthatóságát.

A nyilatkozatot kérő Havária Speciális Építő Kft. köteles értesíteni az ÉMI Nonprofit
Kft.-t szervezeti felépítettségének, illetve személyzetének megváltozásáról vagy a jelen
nyilatkozatban rögzített feladatkörének bővüléséről és a változásokra vonatkozóan
kiegészítő minösítő eljárás lefolytatását kérni.

A szervezet-minősítési eljárások dokumentumait az ÉMI Nonprofit Kft. N-7/2009. téma-
számon archiválja és ezen dokumentumok az érintett nukleáris létesítmények üzemen kivül
helyezéséig nem selejtezhetőek.

Jelen nyilatkozatot - a fent hivatkozott miniszteri engedély levél 2. bek. 1.) pont-
jának figyelembevételével - a minősített Szervezet részére kiadjuk, egyidejűleg az
OAH-nak és a beruházó (építtető/üzemeltető) PA Zrt., valamint RHK Kft. részére is
megküldjük.
Amennyiben a minősített Szervezet - a tevékenység változása esetén - az értesítési
kötelezettséget elmulasztja, vagy az ÉMI Nonprofit Kft. a szuperellenörzési tevékenysége
kapcsán minősítést befolyásoló hiányosság ot tár fel, úgy a jelen nyilatkozat hatályát veszti,
amelyről az ÉMI Nonprofit Kft. az engedélyező hatóságot és az érintetteket értesíti.

Budapest, 2009. június 09.

ky Tar{;.s : )

os igazgató ~

Jt/

Az ÉMI-Nyilatkozatot kapják:

Havária Kft. 3pId.
PA Zrt. BIG MBO 1pId.
RHK Kft. 1pId.
OAH NBI 1pId.

Irattár 1pId.
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Sorszám:

N-7/2009.

1.

TANúsíTVÁNY

az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
szervezet-minősítése alapján

Az általunk lefolytatott ellenőrzések alapján igazoljuk, hogya
Havária Speciális Építő Kft.

székhelye: Ráckeve, Kossuth L. u. 112.

telephelye: Szigetújfalu, Fő út 112.

ALKALMAS

speciális geotechnikai kivitelezési munkák végzésére nukleáris létesítmények építés-
kivitelezése, átalakítása során a vonatkozó MSZ EN 1537:2002, MSZ EN 12063:2002,
MSZ EN 12794:2005+A1:2007, MSZ EN 12699:2002, MSZ 11312-1:1980, MSZ 11312-
1:1980, MSZ-04-801-2:1990, MSZ-04-801-3:1990, MSZ-04-803-1:1990 nemzeti szabványok
és a vonatkozó saját technológiai utasítások, valamint a nukleáris létesítmények építési
szabályairól szóló 11/1984.(VIII.1.) ÉVM rendelet vonatkozó külön kiadványai szerint.

1. Az alkalmazási terület

Az ország területén kivitelezett, illetve kivitelezésre kerülő nukleáris létesít-
ményekre kiterjedően, ideértve azok átalakítását és helyreállítását is.

2. Az alkalmazási terület tárgya

- speciális geotechnikai munkák:

• munkatér lehatárolása szádfalazással (szükség szerint dúcolással,
horgonyzással);

• előregyártott vasbeton cölöpözés.

3. Kivitelezésért felelős:

A minősített Szervezet mindenkori felső vezetője, a nukleáris projekt
irányításáért felelős műszaki vezetője és a építéshelyi felelős műszaki vezetője.

A tanúsítvány kiadásakor: Körmendi Lukács ügyvezető
Benics József műszaki vezető

'visszavont, de nem helyettesített szabványok tevezői előírásként használhatóak

ÉMI Nonprofit Kjt. Nukleáris Ulesílmillyek Tudományos OSl.Iály
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Témaszám: N-7/2009.
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4. Minőségbiztosításért felelős:

A minősített Szervezet mindenkori minőségbiztosítási vezetője, illetve nukleáris
projekt irányításáért felelős műszaki vezetője.

A tanúsítvány kiadásakor: Mitró Tamás

Benics József

minőség biztosítási
vezető

műszaki vezető

5. Minőségellenőrzésért felelős:

A minősített Szervezet mindenkori minőségirányítási vezetője, a nukleáris
projekt irányításáért felelős műszaki vezetője és az ellenőrzéssei - a konkrét
nukleáris projektre vonatkozóan - megbízott felelős műszaki vezető.

A tanúsítvány kiadásakor: Mitró Tamás minőségbiztosítási
vezető

Benics József műszaki vezető

6. Minőségbiztosítás és dokumentálás:

A szervezet-minősítési eljárás során felülvizsgált Minőségirányítási Kézikönyv
(kiadás: 3. ; érvényes: 2008. március 01-től), a tevékenységre vonatkozó
eljárásleírások és az érintett munkanemekre vonatkozó Munkanem szerinti
Szervezet Leírás (hatályos: 2009. június 08-tól) szerint.

7. Érvényesség:

visszavonásig .

Az ellenőrzéseket végezte:
I I

~1otM a\u~
( : Baksa Istvánné : )

szakreferens
éra István: )

ÉMI koordinátor

ÉpiTÉSÜQYI MlNóSÉGElLEN6Rz6
INNovAclÓS NONPRORT KFT.

1113 Budapest XI .• Dl6szegl (rt 37.
14.

Budapest, 2009_ június 09. Lee W'-,----\ "-- ~. LA
(: Gaálné Lochmayer Rita:)
tudományos osztályvezető
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