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Tárgy: Akkreditált státusz odaítélése

HATÁROZAT

A BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (3211 Gyöngyös, Ércelő út 1.) kérelmére indított akkreditálási eljárás eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) (1119 Budapest, Tétényi út 82., adószám: 15833820-2-43) a 2015. évi CXXIV. törvény
(a továbbiakban: Natv.) 6.§ (7) bekezdése, a 14.§ (1) bekezdése és a 424/2015. (XII.23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1.§ és 3.§ (1) bekezdése alkalmazásával a
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Mintavételi Részleg
1134 Budapest, Klapka utca 11., 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.
részére
mintavevő szervezet ként
1. vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz, szennyvíz) helyszíni vizsgálata és mintavétele;
2. talaj, hulladékok mintavétele
területre a NAH-7-0067/2019 nyilvántartási számon az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak való megfelelőséget igazoló nem kijelölési célú
akkreditált státuszt odaítéli.
Az érvényes akkreditált státusz kezdetének napja 2019. július 18., az akkreditált státusz lejáratának
napja 2024. július 18.
A részletes akkreditált területet a határozat részét képező Részletező Okirat (1) adja meg.
A NAH a Korm. rend. 12. §-a szerinti akkreditálási okiratot a határozat mellékleteként csatolja.
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A NAH tájékoztatja az akkreditált szervezetet, hogy dokumentumain a NAR-08 szabályzat szerint
hivatkozhat az akkreditált státuszra.
A NAH felhívja az akkreditált szervezetet, hogy amennyiben a NAR-08 szabályozás 4.3. szakasza
szerinti akkreditálási jellel kíván az akkreditált státuszára hivatkozni, úgy az akkreditálási jel átvételi igényét a NAH Titkárságon papír alapon, vagy elektronikus formában
(titkarsag@nah.gov.hu) jelentse be.
A NAH a Natv. 12.§ (1) bekezdése értelmében az akkreditált szervezetet 2024. július 18-ig nyilvántartásba veszi.

INDOKOLÁS
A NAH az akkreditálási eljárás eredményeként a rendelkező részben leírtak szerint az akkreditált
státusz odaítéléséről határozott.
A NAH döntése a Natv. 6. § (7) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, a 14.§ (1) bekezdésében,
a Korm. rend. 1.§ és 3.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.
A határozat részletes indokolását és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a NAH az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján mellőzi.
Budapest, 2019. július 18.

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes
Erről értesül:
• Kérelmező
• NAH
Melléklet:
• Részletező Okirat (1) ( oldal)
• Akkreditálási okirat (eredeti és másolati példány)
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