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RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) 
a NAH-2-0172/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1. Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 METROLONG Korlátolt Felelősségű Társaság 

Kalibráló laboratórium 

8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 87. 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17025:20181 

3) Akkreditálási kategória: 

 kalibrálólaboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2018. március 1. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2023. március 1. 

5) Az akkreditált terület: 

 

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálások: 
 

 

 

Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy 

reprodukált érték, 

 illetve  

tartomány 

Kalibrálási és 

 mérési képesség  

k=2 

 

A kalibrálási eljá-

rás azonosítója  

Hosszúság mérés 

1. 
Tolómérők és  

mélységmérők 

0…1000 mm 

0…1000 mm 
 

(16+0,030·L) µm 

(20+0,031·L) µm 
KE 4.1-2018 

2. 
Kengyeles és  

mélységmérő mikrométerek 
0…525 mm 

(1,4+0,02·L) µm 

(3,0+0,04·L) µm 
KE 4.2-2018 

3. 

Mérőórák és mérőtapintók 

(analóg, digitális, szögta-

pintós,3D tapintós) 

0…50 mm 

(1,4+0,05·L) µm 

1,6 µm 

(3,0+0,5·L) µm 

KE 4.3-2018 

4. 
Mérőszalagok és 

skálák 

0…50 m 

0…3 m 

(50+0,04·L) µm 

(30+0,03·L) µm 
KE 4.4-2018 

5. 
Kőműves- és  

gépipari vízmértékek 

1 m kerethosszig 

10 mm/m 

0,08 mm/1000 mm 

0,02 mm/1000 mm 
KE 4.5-2018 

6. Szögmérők 0…360 ° 2,0’ (szögperc) KE 4.6-2018 
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Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy 

reprodukált érték, 

 illetve  

tartomány 

Kalibrálási és 

 mérési képesség  

k=2 

 

A kalibrálási eljá-

rás azonosítója  

7. 

Vastagság etalonok és hé-

zagmérők, 

rétegvastagságmérő etalo-

nok (fóliák) 

0…5 mm 
1,5… 1,8 µm 

1,2 µm 
KE 4.7-2018 

8. 

Vastagságmérők 

 (tapintókaros, réteg-,  

ultrahangos vastagságmérő) 

0…100 mm 
(1,9+0,09·L) µm 

(17+0,4·L) µm 
KE 4.8-2018 

9. Magasságmérők 0...1000 /0,01 mm (37+0,046·L) µm KE 4.9-2018v.0 

 

1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. szeptember 24-én kiadott határozatával elrendelt akkreditálási szab-

vány változás átvezetése. 

 
 

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: 2020.09.24. 16.43.33


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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