
 

 

Budapest, 2022. május 12. 1/3 NAH-1-1712/2022 

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

 

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) 
a NAH-1-1712/2022 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 APAVE MAGYARORSZÁG Kft. Környezetvédelmi Laboratórium 

 2040 Budaörs Terrapark Puskás Tivadar út 14 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 

3) Akkreditálási kategória: 

 Vizsgálólaboratórium  

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2022. május 12. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2027. május 12. 

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 

Levegő 

 

Szálló rost (azbeszt)  

fáziskontraszt-mikroszkópos  

vizsgálat 

Membránszűrős módszer 

Alsó méréshatár: 0,01 rost/cm3 

 
 

HSG 248:2021  

5. fejezet és 1. melléklet 

MSZ ISO 8672:1995 

Azbeszt tartalmú anyagok Azbeszttípusok azonosítása polari-

zációs és fáziskontraszt  

mikroszkóppal 

Alsó méréshatár: 0,1% azbeszt 

  

HSG 248 :2021  

2. melléklet A2.1-2.73 szakasz, 

7. melléklet A7.38-A7.50 szakasz 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Nedvesség MSZ EN 14790:2017  

kivéve 5.3. szakasz 

  
Helyhez kötött légszennyező 

pontforrások véggáza 

Szilárd anyag 

Tömegmérés 

Alsó méréshatár: 0,5 mg 

0,5 mg/m3 (1 m3 hordozógázból) 

  

MSZ EN 13284-1:2018 
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II. Az akkreditálandó területhez tartozó helyszíni vizsgálatok 

 

A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány* 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Térfogatáram 

Dinamikus nyomás mérése 

Mérési tartomány: 1,3-50 m/s 

  

MSZ 21853-2:1998 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Kén-dioxid 

infravörös abszorpció 

Mérési tartomány: 3-2850 mg/m3 

 
 

MSZ CEN/TS 17021:2020 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Nitrogén-oxidok 

kemilumineszencia 

Mérési tartomány: 2-5130 mg/m3 

 
 

MSZ EN 14792:2017 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Szén-monoxid  

infravörös abszorpció 

Mérési tartomány: 2-6250 mg/m3 

 
 

MSZ EN 15058:2017 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Szén-dioxid  

infravörös abszorpció 

Mérési tartomány: 0,1-20 V/V% 

  

MSZ CEN/TS 17405:2020 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Oxigén  

paramágneses szuszceptibilitás 

Mérési tartomány: 0,1-25 V/V% 

  

MSZ EN 14789:2017 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Korom 

Bacharach módszer 

Mérési tartomány: 0-9 skála 

  

MSZ ISO 11042-1:1998 

7.8 szakasz 

Azbeszt tartalmú anyagok Azbeszttípusok azonosítása 

polarizációs és fáziskontraszt  

mikroszkóppal 

Alsó méréshatár: 0,1% azbeszt 

  

HSG 248 :2021 

(2. melléklet A2.1-2.73 szakasz,  

7. melléklet A7.38-A7.50 szakasz) 

Levegő 

 

Szálló rost (azbeszt)  

fáziskontraszt-mikroszkópos  

vizsgálat 

Membránszűrős módszer 

Alsó méréshatár: 0,01 rost/cm3 

 
 

HSG 248:2021 

5. fejezet és 1. melléklet 

MSZ ISO 8672:1995  
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III. Az akkreditálandó területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások 

 

Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Helyhez kötöttlégszennyező  

pontforrások véggáza 

Mintavétel a gázok koncentrációjának 

folyamatos és szakaszos  

meghatározásához  

MSZ-13-101:1985 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Mérés és mintavétel általános  

követelményei  

MSZ EN 15259:2008 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

 

Nedvesség MSZ EN 14790:2017  

kivéve  5.3 szakasz 

Helyhez kötöttlégszennyező  

pontforrások véggáza 

Mintavétel szilárd anyag tömegkoncent-

rációjának meghatározásához  

MSZ EN 13284-1:2018 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Egyedi gázállapotú szerves vegyületek 

mintavétele aktív szénre  

MSZ EN 13649:2002  

1-6 fejezetek   
Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Mintavétel illékony fémek 

emissziójának meghatározásához  

MSZ EN 21853-30:1994  

1-8. fejezet 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Mintavétel kloridtartalom  

meghatározásához  

MSZ EN 1911:2010 

5.1.3. szerint 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Mintavétel aldehidek emissziójának 

meghatározásához  

MSZ 13-144:1989  

1-8. fejezet 

Helyhez kötött légszennyező  

pontforrások véggáza 

Mintavétel fluoridtartalom 

meghatározáshoz  

MSZ 21853-13:1980 

 1-9 fejezet 

Levegő 

 

Szálló rost (azbeszt) mintavétel HSG 248:2021  

5. fejezet és 1. melléklet 

MSZ ISO 8672:1995   
Levegő 

 

Azbeszt mintavétel levegőből  

elektronmikroszkópos vizsgálathoz 

(SEM)  

VDI 3492:2004-10  

4.1, 4.5 és 6. fejezet 

Azbeszt tartalmú anyagok Mintavétel azbeszttartalom vizsgálathoz HSG 248:2021  

(4. fejezet: 4.1-4.29 szakasz,  

7. fejezet 7.1-7.19 szakasz, 

7. melléklet A7.1-7.37 szakasza)  

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://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 a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
BODROGHELYI CSABA JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.05.12. 15.34.03


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BODROGHELYI CSABA JÓZSEF
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1963.10.07.
Anyja neve: PIUKOVICS EMILIA


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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