
 

 
The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 held by NQA. 
NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No. 09351758. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable Bedfordshire LU5 5ZX, United 
Kingdom. This certificate is the property of NQA and must be returned on request. 

 

This is to certify that the Occupational Health & Safety Management System of 
 
R - KORD Építőipari Kft. 
H-8086 Felcsút, Fő utca 221. Hungary 
H-8086 Felcsút, Fő utca 217. Hungary 
 

applicable to 
 
Design, installation and maintenance of railway signalling and communication equipment, 
overhead cables, outdoor lighting. Supply and road transport of construction aggregate for road 
and railway. Construction of buildings and supporting facilities. The provision of earthworks. 
Recultivation of waste disposal sites and the provision of remediation activities 

has been assessed and registered by NQA against the provisions of 
 
 
ISO 45001 : 2018 
 
 
This registration is subject to the company maintaining an occupational health & safety management 
system, to the above standard, which will be monitored by NQA. 
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Ezen tanúsítvány igazolja, hogy az 
 
R - KORD Építőipari Kft. 
8086 Felcsút, Fő utca 221. Magyarország 
8086 Felcsút, Fő utca 217. Magyarország 
 

munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere 
 
Vasúti biztosítóberendezések, felsővezetékek, térvilágítás, váltófűtés és vasúti távközlés 
tervezése, kivitelezése és karbantartása. Nagytömegű ömlesztett kőanyag közúti szállítása út- 
és vasútépítéshez, anyagbiztosítással. Építmények, kiszolgáló létesítmények építése. 
Nagytömegű földmunkák végzése. Hulladék lerakók rekultivációja, kármentesítés 

vonatkozásában az NQA 
 
 
MSZ ISO 45001 : 2018 szabvány alapján 
 
 
megfelelőnek értékelt, és nyilvántartásba vett. 
A nyilvántartásba vétel azzal a kikötéssel történt, mely szerint a Társaság a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerét a fenti szabványnak megfelelően működteti, és 
azt az NQA rendszeres auditjának aláveti.  
Bármilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvű változata az irányadó. 
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