
 

 

Budapest, 2021. augusztus 26. 1/2 NAH-6-0043/2021/K 

NAD-165_05  5. kiadás / 2019. 08. 23. 

 

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) 
a NAH-6-0043/2021/K nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 Magyar Aszfaltipari Egyesülés 

Tanúsító Iroda 

1119 Budapest, Etele út 59-61. 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 

3) Akkreditálási kategória: 

 terméktanúsító szervezet 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2021. augusztus 26. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2026. augusztus 26. 

5) Az akkreditált terület: 

 

Kijelölési célú akkreditálás figyelembe véve az EA 2/17 útmutatót 
 

  

A 305/2011/EU rendelet hatálya alá tartozó termékek: 

 

EK  

Bizottsági 

határozat 

Termékcsalád, termék/tervezett fel-

használás 1 

Teljesítmény állandó-

ság értékelése és ellen-

őrzése rendszer (TÁÉE 

rendszer) 2 

Műszaki előírás 3 

98/601/EK Útépítési termékek (1/2) 

- Bitumenes keverékek 

(útépítéshez és utak felületképzésé-

hez)  

Üzemi gyártásellenőrzést  

tanúsító szervezet 

(2+ rendszer) 

EN 13108-1 

EN 13108-2 

EN 13108-5 

EN 13108-6 

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek: 

 

Termékcsalád, termék/tervezett felhasználás 

Teljesítmény állandó-

ság értékelése és ellen-

őrzése rendszer 

(TÁÉE rendszer) 2 

Műszaki előírás 3 

Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékei Üzemi gyártásellenőrzést 

tanúsító szervezet 

(2+ rendszer) 
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Termékcsalád, termék/tervezett felhasználás 

Teljesítmény állandó-

ság értékelése és ellen-

őrzése rendszer 

(TÁÉE rendszer) 2 

Műszaki előírás 3 

Útépítési termékek - Bitumenes keverékek (Útépítés-

hez és utak felületképzéséhez) 

Üzemi gyártásellenőrzést 

tanúsító szervezet 

(2+ rendszer) 

 

MSZ EN 13108-1  

(EN 13108-1) 

MSZ EN 13108-2 

(EN 13108-2) 

MSZ EN 13108-5  

(EN 13108-5) 

MSZ EN 13108-6  

(EN 13108-6) 

 

1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési ter-

mékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről. 

2 A 305/2011/EU rendelet V. Melléklet szerint. 

3 A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. § 16. pont szerinti fogalom 

 
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 akkreditált szervezet köteles nyilvántartást vezetni a rugalmasként megjelölt területének adatairól és azt nyilvá-

nossá tenni. 

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

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

 

- VÉGE - 

 

 

 

Bodroghelyi Csaba 

Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

elnökhelyettes 

 

http://www.mszt.hu/
http://www.nah.gov.hu/kategoriak




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: 2021.08.31. 11.20.18


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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