
 

 

Budapest, 2021. augusztus 26. 1/4 NAH-6-0066/2021 

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

 

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) 
a NAH-6-0066/2021/K nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 
1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

CerTrust Vizsgáló és Tanúsító Kft. 

Terméktanúsító-hely 

 1134 Budapest, Váci út 49. (DC Offices) 6. emelet 

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 

 
   

Termékcsalád, termék /  

rendeltetésszerű használat /  

termékkínálat 

Eljárás / modulok 
Irányelv mellékletek 

vagy cikkek 

2013/29/EU Irányelv 1 

Tűzijátékok 

F1., F2., F3. osztály 

EU típusvizsgálat 

Belső gyártásellenőrzés és a termé-

kek időszakosan végzett vizsgálata 

Gyártás minőségbiztosítása 

Termék minőségbiztosítása 

Egyedi termékellenőrzés 

 

 

II. melléklet – B modul 

II. melléklet – C2 modul 

 

II. melléklet – D modul 

II. melléklet – E modul 

II. melléklet – G modul 

Tűzijátékok F4. osztály EU típusvizsgálat 

Belső gyártásellenőrzés és a termé-

kek időszakosan végzett vizsgálata 

Gyártás minőségbiztosítása 

Termék minőségbiztosítása 

Egyedi termékellenőrzés 

Teljes minőségbiztosítás 

 

 

II. melléklet – B modul 

II. melléklet – C2 modul 

 

II. melléklet – D modul 

II. melléklet – E modul 

II. melléklet – G modul 

II. melléklet – H modul 
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Termékcsalád, termék /  

rendeltetésszerű használat /  

termékkínálat 

Eljárás / modulok 
Irányelv mellékletek 

vagy cikkek 

Színpadi pirotechnikai termékek 

T1., T2. osztály 

EU típusvizsgálat 

Belső gyártásellenőrzés és a termé-

kek időszakosan végzett vizsgálata 

Gyártás minőségbiztosítása  

Termék minőségbiztosítása  

Egyedi termékellenőrzés  

 

II. melléklet – B modul 

II. melléklet – C2 modul 

 

II. melléklet – D modul 

II. melléklet – E modul 

II. melléklet – G modul 

Egyéb pirotechnikai termékek P1., 

P2. osztály 

EU típusvizsgálat 

Belső gyártásellenőrzés és a termé-

kek időszakosan végzett vizsgálata 

Gyártás minőségbiztosítása 

Termék minőségbiztosítása 

Egyedi termékellenőrzés 

 

II. melléklet – B modul 

II. melléklet – C2 modul 

 

II. melléklet – D modul 

II. melléklet – E modul 

II. melléklet – G modul 

Autóipari pirotechnikai termékek 

P1., P2. osztály 

EU típusvizsgálat 

Belső gyártásellenőrzés és a termé-

kek időszakosan végzett vizsgálata 

Gyártás minőségbiztosítása 

Termék minőségbiztosítása 

Egyedi termékellenőrzés 

 

II. melléklet – B modul 

II. melléklet – C2 modul 

 

II. melléklet – D modul 

II. melléklet – E modul 

II. melléklet – G modul 

2019/945 (EU) Rendelet 1 

C0 osztályba tartozó pilóta nélküli 

légijármű-rendszerek 

 

EU-típusvizsgálat 

 

 

 

Teljes minőségbiztosításon alapuló 

megfelelőség 

 

8. Rész II. melléklete szerinti EU tí-

pusvizsgálat és a belső gyártásellen-

őrzésen alapuló típusmegfelelőség  

 

9. Rész H modul 

C1 osztályba tartozó pilóta nélküli 

légijármű-rendszerek 

 

EU-típusvizsgálat 

 

 

 

Teljes minőségbiztosításon alapuló 

megfelelőség 

 

8. Rész II. melléklete szerinti EU tí-

pusvizsgálat és a belső gyártásellen-

őrzésen alapuló típusmegfelelőség  

 

9. Rész H modul 

C2 osztályba tartozó pilóta nélküli 

légijármű-rendszerek 

 

EU-típusvizsgálat 

 

 

 

Teljes minőségbiztosításon alapuló 

megfelelőség 

 

8. Rész II. melléklete szerinti EU tí-

pusvizsgálat és a belső gyártásellen-

őrzésen alapuló típusmegfelelőség  

 

9. Rész H modul 

C3 osztályba tartozó pilóta nélküli 

légijármű-rendszerek 

 

EU-típusvizsgálat 

 

 

 

Teljes minőségbiztosításon alapuló 

megfelelőség 

 

 

8. Rész II. melléklete szerinti EU tí-

pusvizsgálat és a belső gyártásellen-

őrzésen alapuló típusmegfelelőség  

 

9. Rész H modul 
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Termékcsalád, termék /  

rendeltetésszerű használat /  

termékkínálat 

Eljárás / modulok 
Irányelv mellékletek 

vagy cikkek 

C4 osztályba tartozó pilóta nélküli 

légijármű-rendszerek 

 

EU-típusvizsgálat 

 

 

 

Teljes minőségbiztosításon alapuló 

megfelelőség 

 

8. Rész II. melléklete szerinti EU tí-

pusvizsgálat és a belső gyártásellen-

őrzésen alapuló típusmegfelelőség  

 

9. Rész H modul 

Kiegészítők 

A közvetlen távoli azonosításra al-

kalmas kiegészítők 

EU-típusvizsgálat 

 

 

 

Teljes minőségbiztosításon alapuló 

megfelelőség 

 

8. Rész II. melléklete szerinti EU tí-

pusvizsgálat és a belső gyártásellen-

őrzésen alapuló típusmegfelelőség  

 

9. Rész H modul 

2019/1009 (EU) Rendelet 1 

Az 1.C.I.a)i-ii.A) funkció szerinti 

termékkategóriában meghatározott, 

magas nitrogéntartalommal rendel-

kező, egyetlen vagy több makroele-

met tartalmazó, szilárd szervetlen 

ammóniumnitrát trágya esetében  

 

Belső gyártásellenőrzés és felügyelt 

termékvizsgálat 

II. Rész A1 modul 

1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti ter-

mékkategóriába tartozó uniós ter-

mésnövelő anyagból származó nit-

rogént (N) leg-alább 28 tömegszá-

zalékban tartalmazó, a 7. funkció 

szerinti termékkategóriában  

meghatározott, termésnövelő 

anyag-keverék 

 

Belső gyártásellenőrzés és felügyelt 

termékvizsgálat 

II. Rész A1 modul 

Termésnövelő anyag  

1-től 4-ig terjedő Funkció szerinti 

termékkategória, amely tartalmaz 

az alábbi összetevő kategóriákból 

egyet vagy többet: 

• 1. összetevő-kategória 

• 2.összetevő-kategória 

• 4. összetevő-kategória 

• 6. összetevő-kategória 

• 7. összetevő-kategória 

• 9. összetevő-kategória 

• 10. összetevő-kategória 

• 11.összetevő-kategória 

kivéve, amely tartamaz 

magas nitrogéntartalommal rendel-

kező, egyetlen vagy több makroele-

met tartalmazó, szilárd szervetlen 

ammónium-nitrát trágya, az 

1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti ter-

mékkategóriának megfelelően 

 

EU-Típusvizsgálat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Rész EU-típusvizsgálat (B. mo-

dul), majd azt követően a belső 

gyártásellenőrzésen alapuló típus-

megfelelőség (C. modul) alkalma-

zása 
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Termékcsalád, termék /  

rendeltetésszerű használat /  

termékkínálat 

Eljárás / modulok 
Irányelv mellékletek 

vagy cikkek 

Inhibitorok az 5. funkció szerinti 

termékkategória szerint 

EU-Típusvizsgálat II. Rész EU-típusvizsgálat (B. mo-

dul), majd azt követően a belső 

gyártásellenőrzésen alapuló típus-

megfelelőség (C. modul) alkalma-

zása 

 

Növényi biostimulánsok a 6. funk-

ció szerinti termékkategória szerint 

EU-Típusvizsgálat II. Rész EU-típusvizsgálat (B. mo-

dul), majd azt követően a belső 

gyártásellenőrzésen alapuló típus-

megfelelőség (C. modul) alkalma-

zása 

 

Termésnövelő anyag keverék a 

7. funkció szerinti termékkategória 

szerint, kivéve 1.C.I.a)i–ii.A) 

funkció szerinti termékkategóriába 

tartozó uniós termésnövelő anyag-

ból származó nitrogént (N) legalább 

28 tömegszázalékban tartalmazó, 

termésnövelő anyagkeverék 

 

EU-Típusvizsgálat II. Rész EU-típusvizsgálat (B. mo-

dul), majd azt követően a belső 

gyártásellenőrzésen alapuló típus-

megfelelőség (C. modul) alkalma-

zása 

Termésnövelő anyagok az 1-től  

7-ig Terjedő Funkció szerinti ter-

mékkategória kivéve, az 1.C.I.a)i–

ii.A) funkció szerinti termékkategó-

riában meghatározott, magas nitro-

géntartalommal rendelkező, egyet-

len vagy több makroelemet tartal-

mazó, szilárd szervetlen ammó-

nium-nitrát trágya esetében, vagy 

az 1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti 

termékkategóriába tartozó uniós 

termésnövelő anyagból származó 

nitrogént (N) legalább 28 tömegszá-

zalékban tartalmazó, a 7. funkció 

szerinti termékkategóriában megha-

tározott termésnövelő anyagkeverék 

esetében. 

 

A gyártási folyamat minőségbizto-

sítása 

II. Rész D1 modul 

1 A NAR-31 szabályzat 4.2.4. szakasza szerint rugalmas terület. 

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.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. 11.24.41


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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