Tanúsítvány
Tanúsítjuk, hogy az

O.K.F.T.
Olajipari Karbantartó Fejlesztő és Tervező Kft.
Székhely:

H-6750 Algyő, Jura Ipari Park 22/a

az alábbi érvényességi területen

olaj-, víz-, gáztermelő berendezések karbantartása, kezelése, üzemeltetése:
olaj-, gáz-, víz termálkutak termeltetése és a termelés során jelentkező problémák
megoldása kútjavító berendezés alkalmazása nélkül, felszíni és mélységi műszeres
mérések végzése (kapacitás, hőmérséklet és nyomásmérés) Wire-line tevékenység,
olaj-, gáz-, víztartalmú mélybeni rétegek vegyi kezelése, ÁNTSZ engedéllyel,
veszélyes folyadékot tároló tartályok, csővezetékek helyszíni technológiai
szerelése, javítása, tisztítása és vizsgálata, kazánok, nyomástartó edények,
nyomástartó rendszerek mérése, szerelése, karbantartása, javítása és helyszíni
technológiai szerelése a NYEBSZ, KBSZ és az MSZ-09-96.0813 szerint,
technológiai vezeték építés
minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009
szabvány követelményeinek.
A tanúsítvány érvényes:
A tanúsítvány regisztrációs száma:
Tanúsítva:
Kiállítva:

2016.07.29.
01-15088/13-09813
2004.06.25-től
Budapest, 2013.07.30.

Tanúsító szervezet nevében

MIR Tanúsító
NAT-4-0058/2011

CERTOP
Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft.
H-1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
H-6720 Szeged, Arany J. u. 7.
www.certop.com

Certificate
We hereby certify that

O.K.F.T.
Olajipari Karbantartó Fejlesztő és Tervező Kft.
Headquarters:

H-6750 Algyő, Jura Ipari Park 22/a

in the following fields
maintenance, treatment and operation of oil, water and gas producing equipment:
producing oil, gas and thermal wells and solving problems occurring during production
without using a completion rig, surface and subsurface measuring with gauges
(capacity, pressure and temperature measurement) in wells, Wire-line jobs,
chemical treatment of layers in oil, gas and thermal wells with the license from ÁNTSZ,
on site technological fitting, repairing, cleaning and inspection of pipelines and
storage tanks storing dangerous fluids, on site technological fitting, repairing,
servicing and measuring of furnances, pressure tight tanks and pressure tight systems
conforming to NYEBSZ, KBSZ and MSZ-09-96.0813,
building technological pipelines
has introduced and applied
a Quality Management System, which satisfies
the requirements of MSZ EN ISO 9001:2009
Expiry Date:
Registration Number:
Certified since:
Date of Issue:

29 07 2016
01-15088/13-09813
25 06 2004
Budapest, 30 07 2013
MIR Tanúsító
NAT-4-0058/2011

In the name of certification body

CERTOP
Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft.
H-1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
H-6720 Szeged, Arany J. u. 7.
www.certop.com

