
 

 

Budapest, 2019. október 28. 1/3 NAH-1-1763/2018 

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

 

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) 
a NAH-1-1763/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

Synlab Hungary Kft. Környezetanalitikai Üzletág Synlab  

Budapest Központi Analitikai Laboratórium 

 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.2 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 

3) Akkreditálási kategória: 

 vizsgálólaboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2018. július 26. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2023. július 26. 

5) Az akkreditált terület: 

I. Az akkreditálandó területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok 

 

A vizsgált termék/anyag 

 

A vizsgált/mért jellemző, 

 a vizsgálat típusa,  

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer  

azonosítója 

Vér 

 

Acetil-kolinészteráz aktivitás 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 600 U/l 

 

EM-11:2018 

(Gyári teszt: Roche CHE) 

 Cink-protoporfirin ZP/haem arány 

fluorometria 

alsó méréshatár: 15 µmol ZP/ mol 

haem 

 

EM-10:2019¹ 

 Kadmium 

atomabszorpciós spektrometria  

ETA-AAS 

alsó méréshatár: 0,009 µmol/l 

 

EM-09:2018 

 Ólom, 

atomabszorpciós spektrometria  

ETA-AAS 

alsó méréshatár: 0,30 µmol/l 

 

EM-09:2018 

 

Vizelet 

 

t,t-Mukonsav, 

folyadékkromatográfia, DAD 

alsó méréshatár. 0,72 µmol/l 

 

EM-01:2018 

 



Budapest, 2019. október 28. 2/3 NAH-1-1763/2018 

NAD-165_05  5. kiadás / 2019. 08.23. 

A vizsgált termék/anyag 

 

A vizsgált/mért jellemző, 

 a vizsgálat típusa,  

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer  

azonosítója 

Vizelet Mandulasav 

folyadékkromatográfia, DAD 

alsó méréshatár: 210 µmol/l 

 

EM-02:2018 

 

Metil-hippursavak 

folyadékkromatográfia, DAD 

alsó méréshatár: 744 µmol/l 

 

EM-02:2018 

 

Fenol 

gázkromatográfia, FID 

alsó méréshatár. 60 µmol/l 

 

EM-03:2018 

 

 o-Krezol 

gázkromatográfia, FID 

alsó méréshatár. 1 µmol/l 

 

EM-03:2018 

 

 2,5-Hexándion 

gázkromatográfia, FID, 

alsó méréshatár: 2 µmol/l 

 

EM-04:2018 

 

 Triklór-ecetsav 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 30 µmol/l 

 

EM-05:2018 

 

 Kreatinin 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 1,2 mmol/l 

 

EM-06:2018 

(Gyári teszt: Roche CREP2) 

 

 Higany 

atomabszorpciós spektrometria 

hideggőz 

alsó méréshatár: 0,012 µmol/l 

 

EM-07:2018 

 

 Króm 

atomabszorpciós spektrometria  

ETA-AAS 

alsó méréshatár: 0,058 µmol/l 

 

EM-08:2018 

 

 Nikkel 

atomabszorpciós spektrometria  

ETA-AAS 

alsó méréshatár: 0,068 µmol/l 

 

EM-08:2018 

 

 Kobalt 

atomabszorpciós spektrometria  

ETA-AAS 

alsó méréshatár: 0,051 µmol/l 

 

EM-08:2018 

 

 Kadmium 

atomabszorpciós spektrometria  

ETA-AAS 

alsó méréshatár: 0,013 µmol/l 

 

EM-08:2018 
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A vizsgált termék/anyag 

 

A vizsgált/mért jellemző, 

 a vizsgálat típusa,  

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer  

azonosítója 

Vizelet Arzén 

atomabszorpciós spektrometria  

ETA-AAS 

alsó méréshatár: 0,27 µmol/l 

 

EM-08:2018 

 

Szelén 

atomabszorpciós spektrometria  

ETA-AAS 

alsó méréshatár: 0,254 µmol/l 

 

EM-08:2018 

 

 Fluorid 

potenciometria  

ionszelektív elektróddal 

alsó méréshatár: 10 µmol/l 

 

NIOSH 8308:2016 

 

1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. június 27-i határozata alapján az akkreditált terület változása. 
2 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. október 28-án kiadott határozatával elrendelt címváltozás átvezetése. 

 
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 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://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


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:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BODROGHELYI CSABA JÓZSEF ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2019.10.28. 14.39.40


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.



http://niszavdh.gov.hu
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