
 

 

Budapest, 2020. február 6. 1/4 NAH-1-1347/2017 

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

 

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) 
a NAH-1-1347/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

Synlab Hungary Kft. Synlab Kaposvári Környezetanalitikai Laboratórium 

7400 Kaposvár, Fodor József tér 1. 

2) Akkreditálási szabvány: 

MSZ EN ISO/IEC 17025:20183 

3) Akkreditálási kategória: 

 vizsgálólaboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2017. június 29. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2022. június 29. 

5) Az akkreditált terület: 

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok 

 

A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Munkahelyi levegő 

(légszennyező vegyi anyagok) 

Ammónia  

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 

0,5 mg/m3 10 l levegő 

 

MSZ 21862-6:1977 2. fejezet 

 Difoszfor-pentoxid, o-foszforsav 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 

0,3 mg/m3 10 l levegő 

 

MSZ 21862-13:1981  

(visszavont szabvány) 

 Hidrogén-cianid  

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 

0,3 mg/m3 10 l levegő 

 

MSZ 21862-14:1982 2. fejezet 

 Króm (oldható) 

Cr (III) és Cr (VI) spektrofotometria 

alsó méréshatár: 

0,2 mg/m3 10 l levegő 

 

MSZ 21862-17:1980 függelék 

(visszavont szabvány) 

 Nitrogén-dioxid  

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 

0,1 mg/m3 10 l levegő 

 

MSZ 21862-5:1988  

(visszavont szabvány) 
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A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Munkahelyi levegő  

(Porok) 

Porkoncentráció (respirábilis) 

tömegmérés  

alsó méréshatár: 

0,2 mg/m3 800 l levegő 

 

MSZ EN 481:1994 

MDHS 14/3:2000 

MDHS 14/4:2014 

 Porkoncentráció (belélegezhető) 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 

0,2 mg/m3 800 l levegő 

MSZ EN 481:1994 

MDHS 14/3:2000 

MDHS 14/4:2014 

 

II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok 

 

A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Munkahelyi levegő helyszíni mérése CO tartalom helyszíni mérése, 

közvetlen kijelzés 

elektrokémiai szenzor 

alsó méréshatár: 1 mg/m3 

 

NIOSH 6604:1996 

Klíma- és hőterhelés 

(munkahelyek) 

Hőmérséklet mérés száraz, nedves 

fizikai 

méréstartomány: 

- 25 °C-tól + 45 C-ig 

 

MSZ 21452-3:1975 1. és 5. fejezetek 

 Glóbusz-hőmérséklet mérés 

méréstartomány: 

+15 C –tól + 110 C-ig 

 

MSZ 21875:1979 1.3. szakasz és 

 3. fejezet 

 Légsebesség mérés 

méréstartomány: 

0,15 – 10 m/sec 

 

MSZ 21875:1979 1.4. szakasz és 

 3. fejezet 

 

 Relatív nedvességtartalom 

 meghatározása táblázat alapján 

fizikai 

 

MSZ 21452-1:1975  

4.1., 4.2. szakaszok 

 Effektív hőmérséklet 

meghatározás nomogram alapján 

 

MSZ 21875:1979 függelék 1-4. ábra 

 Korrigált effektív hőmérséklet 

meghatározás nomogram alapján 

 

MSZ 21875:1979 függelék 1-4. ábra 

Mesterséges világítás 

(munkahelyek) 

 

Megvilágítás mérése 

fizikai méréstartomány: 

100 lux-19,99 klux 

 

MSZ EN 12464-1:2003 4. és 6. 

fejezet (visszavont szabvány) 

MSZ EN 12464-1:2012  

4. és 6. fejezet 

MSZ 6240-3:1986 3.4.8.9. fejezetek 

(visszavont szabvány) 
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A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Zajterhelés 

(munkahelyek) 

LAeq egyenértékű A- 

hangnyomásszint 

méréstartomány: 20-140 dB(A) 

LCeq egyenértékű C- 

hangnyomásszint 

méréstartomány: 20-140 dB (C)1 

LCpkmax legnagyobb hangnyomásszint 

dB (B) 

méréstartomány: 20-140 dB(C)1 

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 

1. sz. melléklete 

 

 

III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások 

 

Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Munkahelyi levegő Mintavétel általános követelmények, 

mintavétel tervezése 

MSZ EN 481:1994 

MSZ EN 689:1999 

 

 Mintavétel szálló por 

tömegkoncentrációjának, fém és 

kvarc tartalmának meghatározásához 

MSZ EN ISO 10882-1:2012 

MSZ EN 481:1994 

MDHS14/3:2000 

MDHS14/4:2014 

 

 Mintavétel rostkoncentráció 

meghatározásához 

 

MSZ ISO 8672:1995 

(visszavont szabvány) 

 Mintavétel gázkromatográfiás 

vizsgálathoz 

 

MSZ 21862-22:1982 

ISO 16200-1:2010 

 Mintavétel klórozott szénhidrogének 

meghatározásához 

 

MSZ ISO 9486:1992 

 Mintavétel aromás szénhidrogének 

meghatározásához 

 

MSZ ISO 9487:1992 

 Mintavétel diizocianátok HPLC-s 

vizsgálatához 

 

OSHA 42:1989 

OSHA 47:1989 

 Mintavétel szervetlen gázok 

vizsgálatához 

 

MSZ EN ISO 10882-2:2001 

(hegesztésnél) 

 Mintavétel fém-tartalom 

atomabszorpciós meghatározásához 

 

 

OSHA ID-121:2002  

 Mintavétel ammónia tartalom 

meghatározásához 

 

MSZ 21862-6:1977 

NIOSH 6015:1994 

 Mintavétel ásványi olajköd tartalom 

meghatározásához 

 

NIOSH 5026:1996 

 Mintavétel hidrogén-cianid tartalom 

meghatározásához 

 

MSZ 21862-14:1982 

NIOSH 6010:1994 
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Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Munkahelyi levegő Mintavétel Cr(VI) tartalom 

meghatározásához 

MSZ 21862-17:1980  

(visszavont szabvány) 

NIOSH 7600:1994 

 

Mintavétel nitrogén-dioxid 

koncentráció meghatározásához 

 

MSZ 21862-5:1988 (visszavont 

szabvány) 

NIOSH 6014:1994 

OSHA ID-182:1991 

 

Mintavétel difoszfor-pentoxid és  

o-foszforsav meghatározásához  

 

MSZ 21862-13:1981 

(visszavont szabvány) 

 

 Mintavétel ózon tartalom 

meghatározásához 

 

OSHA ID-214:1989 

 Mintavétel formaldehid tartalom 

meghatározásához 

OSHA 52:1989 

NIOSH 2016:2003 

 Mintavétel fenol tartalom 

meghatározáshoz 

NIOSH 2546:1994 

 Mintavétel szervetlen savak  

(HBr, HNO3, H2PO4, H2SO4) 

koncentrációjának IC-s 

meghatározásához 

 

OSHA ID 16 SG:1985 

 Mintavétel illékony szervetlen savak 

(HCl, HBr, HNO3) koncentrációjának 

IC-s meghatározásához 

NIOSH 7907:2014 

1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. augusztus 17-én kiadott határozatával elrendelt részletező okirat 

javítása. 
2 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. augusztus 9-én kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz 

területének szűkítése. 
3 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. február 6-án kiadott határozatával elrendelt akkreditálási 

szabványváltozás átvezetése. 

 
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a 2018. április 3-a után a visszavont szabványok státuszát már nem tünteti fel az 

akkreditált részletes területet megadó részletező okiratban. A 2018. április 3-a előtt visszavont szabványok 

„(visszavont szabvány)” jelölését a részletező okiratok az akkreditálási ciklus végéig még tartalmazzák. A 2018. 

április 3-a után kezdődő új akkreditálási ciklusok esetén már a „(visszavont szabvány)” jelölés nem szerepel a 

részletező okiratban. Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok 

visszavont státuszára vonatkozó információt. 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: 2020.02.06. 17.20.06


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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