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RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) 
a NAH-2-0341/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 Mitutoyo Hungária Kft.  

Kalibráló Laboratórium 

 2000 Szentendre, Galamb József utca 9.2 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 1 

3) Akkreditálási kategória: 

 kalibrálólaboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2018. november 5. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2023. november 5. 

5) Az akkreditált terület: 

 

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálások: 
 

 

 

Kalibrálandó mérőeszköz 

(vagy a mérendő mennyi-

ség) megnevezése 

Etalonnal mért, 

vagy reprodukált 

érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség  

k=2 

 

A kalibrálási 

eljárás azono-

sítója 

 

Hosszúságmérés 

1. Tolómérők 0…1000 mm 
Analóg: 12…50 µm 

Digitális: 10…40 µm 
KE-ST01-2018 

2. Kengyeles mikrométerek 0…300 mm 
Analóg: 1,6…6,4 µm 

Digitális: 1,4…6,4 µm 
KE-ST02-2018 

3. Mérőórák, mérőtapintók 0…100 mm 
Analóg: 1,3…2,3 µm 

Digitális: 0,9…2,2 µm 
KE-ST03-2018 

4. Magasságmérők 0…1000 mm 
Analóg: 12,0...21,0 µm 

Digitális: 10,0…20,0 µm 
KE-ST04-2018 

5. Magasságmérőgépek 0…1000 mm 1,0 μm + 4 L/600 KE-ST05-2018 
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II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni kalibrálások: 
 

 

 

Kalibrálandó mérőeszköz 

(vagy a mérendő mennyi-

ség) megnevezése 

Etalonnal mért, 

vagy reprodukált 

érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség  

k=2 

 

A kalibrálási 

eljárás azono-

sítója 

 

Hosszúságmérés 

1. Projektorok 
0 – 300 mm  

100x nagyítás 

U(x, y): 1,6µm + 0,03·L  

U(M): 0,8 µm 
KE-MI01-2018 

2. Koordináta mérőgépek 0 – 5000 mm 

U(THP): 0,12 µm 

U(PFTU): 0,1 µm 

 

Manuális mérőgép 

U(E0): 1,4 µm + 6,6·10-3·L   

 

CNC mérőgép 

U(E0): 0,9 µm + 2,5·10-3·L   

 

Lézer interferométerrel 

U(E0): 0,3 µm + 1,8·10-3·L  

 

KE-MI02-2018 

3. 
Digitális képfeldolgozó 

rendszerek 
0 – 600 mm 

U(E1(x,y)):  

1,0 µm + 2,3·10-3·L  

 

U(E1(z)):  

1,2 µm + 4,0·10-6·L  

KE-MI03-2018 

 

 
1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2021. április 1-én kiadott határozatával elrendelt akkreditálási szabvány 

változás átvezetése.  
2.A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2021. november 4-én kiadott határozatával elrendelt címváltozás 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: 2021.11.04. 12.32.20


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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