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RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) 
a NAH-1-1853/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1. Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 Particle Control Kft.  

 Vizsgáló laboratórium 

 1111 Budapest, Egry József utca 18. 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17025:20182 

3) Akkreditálási kategória: 

 vizsgáló laboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2018. december 13. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2023. december 13. 

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  

azonosítója1 

Vizsgálandó termék szeny-

nyező szemcséi 

gravimetriás analízis 

tömeg 

10µg-220 µg  

ISO 16232-6 

VDA 19.1 - 8.2.1 

optikai analízis-szennyező 

szemcsék méretének és da-

rabszámának meghatározása 

1µm-10mm 

ISO 16232-7 

VDA 19.1 - 8.2.2 

 

II. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások:  

 

Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója1 

Vizsgálandó termék szeny-

nyező szemcséi 

Tisztaságvizsgálat2 – folya-

déksugaras extrakcióval  

ISO 16232-3 

VDA 19.1 - 6.4.2 

Tisztaságvizsgálat2 – ultra-

hangos extrakcióval 

ISO 16232-4 

VDA 19.1-6.4.3 

 
1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság   2018. december 13 -án kiadott határozata alapján a rugalmas terület jelö-

lése.  
2 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság   2020. március 12 -én kiadott határozatával elrendelt szabvány jelzet mó-

dosítása és javítás. 
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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 „(vissza-

vont 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 okirat-

ban. Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont stá-

tuszára 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 akkreditált szervezet köteles nyilvántartást vezetni a rugalmasként megjelölt területének adatairól és azt nyilvá-

nossá tenni. 

 
Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el 

(www.nah.gov.hu/kategoriak). 

 

- VÉGE - 

 

 

 

Pálfi Gyula Péter 

Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

mb.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 PÁLFI GYULA PÉTER ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.03.12. 14.40.08


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: pgyp@freemail.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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