
 
 

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 
 

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. ÜHG Hitelesítő Üzletág  
1033 Budapest, Mozaik utca 14/a. 

 

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17029:2020, az MSZ EN ISO 14065:2022 szabvány,  

a 2018/2067/EU rendelet követelményeinek és az 
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17029:2020, MSZ EN ISO 14065:2022 and 

2018/2067/EU regulation 

üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszeréről szóló 

törvény szerinti hitelesítő szervezet 

verifier organisation as identified in the act on the community 

 trading scheme of greenhouse gas emmissions 

kategóriába az alábbi számon bejegyzi 

and has been assigned registration number 

NAH-10-0004/2023 

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 

 2023. február 23. 2028. február 23. 
 

Budapest, 2023. február 23. 

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. 
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RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) 
a NAH-10-0004/2023 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. ÜHG Hitelesítő Üzletág 

1033 Budapest, Mozaik utca 14/a. 

 

2) Akkreditálási szabvány: 

 2018/2068 EU Bizottsági végrehajtási rendelet 

MSZ EN ISO/IEC 17029:2020 

MSZ EN ISO 14065:2022 

 

3) Akkreditálási kategória: 

 az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszeréről szóló törvény szerinti  

(EU ETS) hitelesítő szervezet 

 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2023. február 23.  

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2028. február 23. 

 

5) Az akkreditált terület: 

 

Tevékenységcsoport 
Activity group 

Akkreditálási alkalmazási kör 
Scope of accreditation 

1b Tüzelőanyagok létesítményekben történő elégetése, korlátozások nélkül 

Combustion of fuels in installations, without restrictions 

6 Mész előállítása, valamint dolomit és magnezit kalcinálása 

Production of lime or calcination of dolomite or magnesite 

Kerámiatermékek égetéses előállítása 

Manufacture of ceramic products by firing 

Ásványi gyapot szigetelőanyag előállítása 

Manufacture of mineral wool insulation material 

8 Ipari korom előállítása 

Production of carbon black 

98 A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke szerinti egyéb tevékenységek  

Other activities pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC 
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A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a 

szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat. 

 

 
Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el 

(www.nah.gov.hu/kategoriak). 

 

- VÉGE - 

 

 

 

Bodroghelyi Csaba 

Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

elnök 

 

http://www.mszt.hu/
http://www.nah.gov.hu/kategoriak
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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 a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
BODROGHELYI CSABA JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2023.02.24. 15.06.48


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BODROGHELYI CSABA JÓZSEF
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1963.10.07.
Anyja neve: PIUKOVICS EMILIA


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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