
 
 

AKKREDITÁLÁSI OKIRAT 
ACCREDITATION CERTIFICATE 

 

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG 

The National Accreditation Authority 

a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglalt  

felhatalmazás alapján elismeri, hogy az 

authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XII. 23.), 

recognizes, that 
 

ANALAB Analitikai Laboratórium Kft.   
4025 Debrecen, Bajcsy Zsilinszky utca 61.  

 
megfelel az MSZ EN ISO 17025:2018 szabvány követelményeinek és a 

complies with criteria of Standard MSZ EN ISO 17025:2018 

vizsgálólaboratórium 

testing laboratory 

kategóriába az alábbi számon bejegyzi 

and has been assigned registration number 

NAH-1-1468/2019  

Az akkreditálás területét az akkreditálási határozat tartalmazza. Az akkreditálási okirat a 

mindenkor hatályos – a NAH honlapján fellelhető – részletező okiratban foglalt tartalommal 

érvényes. 

The scope of accreditation is specified in the accreditation decision. The Accreditation Certificate 

shall be valid with the contents of the Detailed Scopes in force at any given time, which is 

available on the NAH’s official website. 

Az akkreditált státusz kezdetének napja:  Az akkreditált státusz lejáratának napja:  

Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status 

 2019.május 16. 2024. május 16. 
 

Budapest, 2021. május 6. 

Bodroghelyi Csaba 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság elnöke 

President of the National Accreditation Authority 
 

A NAH ebben a kategóriában aláírója az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA) megállapodásának. 

The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for accreditation. 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BODROGHELYI CSABA JÓZSEF ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.05.07. 16.59.01


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: csaba.bodroghelyi@t-online.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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