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RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) 
a NAH-1-1537/2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

FETILEV Felső-Tisza-vidéki Levegőanalitikai Kft.  

4405 Nyíregyháza, Tünde utca 23. 

2) Akkreditálási szabvány: 

MSZ EN ISO/IEC 17025:20181 

3) Akkreditálási kategória: 

 vizsgálólaboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2019. május 9. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2024. május 9. 

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 

Légszennyező források véggáza Szilárdanyag (por) 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 0,5 mg/m3  

1 m3 gázminta esetén 

 

MSZ 21853-3:1989 6. fejezet  

MSZ EN 13284-1:2018  

8-11. fejezet 

Nedvességtartalom 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 0,5 g/m3  

50 l gázminta esetén 

 

MSZ EN 14790:2017 

5.2. fejezet 

 

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 

Légszennyező források véggáza 

 

Térfogatáram 

differenciál nyomás mérésével 

alsó méréshatár: 1,3 m/s 

 

MSZ 21853-2:1998  

 Szén-monoxid  

folyamatos mérés (NDIR abszorpció) 

mérési tartomány: 1,3-6200 mg/m3 

 

MSZ 21853-8:1977  

2. fejezet  

MSZ EN 15058:2017 
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A vizsgált termék/anyag 

 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Légszennyező források véggáza 

 

Nitrogén-oxidok  

folyamatos mérés 

(kemilumineszcencia) 

mérési tartomány: 2,1-10200 mg/m3 

 

MSZ 21853-9:1990  

2. fejezet  

MSZ EN 14792:2017 

 Szén-dioxid  

folyamatos mérés (NDIR 

abszorpció),  

mérési tartomány: 0,1-25 %V/V 

 

MSZ 21853-19:1981  

1. fejezet 

 Összes szénhidrogén meghatározása 

helyhez kötött gázmotorok 

füstgázából 

folyamatos mérés (lángionizáció) 

mérési tartomány: 1,6-16000 mg/m3 

szénben kifejezve 

 

MSZ 21462:1997 

kivéve 4. fejezet 

 Összes gázállapotú szerves anyag 

véggázokból 

folyamatos mérés (FID) 

mérési tartomány: 1,6-16000 mg/m3 

szénben kifejezve 

 

MSZ EN 12619:2013 

 Kén-dioxid  

folyamatos mérés (UV-

fluoreszcencia)  

mérési tartomány: 2,9-2800 mg/m3 

 

MSZ 21853-26:1993 

 Oxigén  

folyamatos mérés (paramágneses 

módszer)  

mérési tartomány: 0,1-25%V/V 

 

MSZ 21853-27:1993  

MSZ EN 14789:2017 

 Meteorológiai paraméterek: 

Légnedvesség (kapacitív)  

mérési tartomány: 5-98 rel.% 
 

MSZ 21457-2:2002  

3.1., 3.2., 3.3. fejezet 

 Léghőmérséklet (Pt 100) 

mérési tartomány: – 50 -+70  

 

 Légnyomás (piezo)  

mérési tartomány: 920-1080 mbar 
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III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások 
 

Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Légszennyező források véggáza Általános előírások mintavételre MSZ 21853-1:1976  

MSZ-13-101:1985 

MSZ ISO 10396:1998  

 

A nem metán szénhidrogének és a 

metán mintavétele a helyhez kötött 

gázmotorok füstgázából 

 

MSZ 21463:1997 

MSZ EN ISO 25139:2012  

7.2. fejezet1 

 Mintavétel szilárdanyag 

meghatározásához 

MSZ 21853-3:1989  

MSZ EN 13284-1:2018 

8.-11. fejezet1 

 

 Klór mintavétele MSZ 21853-20:1987  

9. fejezet  

 

 Formaldehid mintavétele 

 

MSZ 21853-16:1980  

2.8., 3.8. fejezet 

 

 Ammónia mintavétele 

 

MSZ 21853-22:1999  

3. fejezet 

 

 Mintavétel illékony fémek 

meghatározására 

 

MSZ 21853-30:1994  

1-8. fejezet 

 Gáz-halmazállapotú kloridok 

mintavétele  

MSZ EN 1911:2010  

5. fejezet 

 

 Fluorid mintavétele MSZ 21853-13:1980  

9. fejezet 

EPA CARB 421:1991 

6. fejezet 

 

 Mintavétel szilárd szennyezőanyagok 

(porok) fémtartalmának 

meghatározásához 

 

MSZ-13-177:1992  

1. fejezet  

 

 Aldehidek mintavétele 

 

MSZ-13-144:1989  

8. fejezet 

 

 Glikolok és glikolszármazékok 

mintavétele 

 

MSZ-13-157:1992  

8. fejezet  

 Foszforsav mintavétele 

 

MSZ-13-160:1989  

5. fejezet 

 

 Mintavétel nátriumvegyületek 

meghatározásához 

 

MSZ-13-168:1989  

4. fejezet 

 Kénsav és kéntrioxid mintavétele 

 

MSZ-13-173:1991  

8. fejezet 

 Naftalin mintavétele MSZ-13-208:1992 
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Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Légszennyező források véggáza Gázfázisú szerves vegyületek 

mintavétele aktív szénre 

 

MSZ EN 13649:2002  

5-6. fejezet 

 Mintavétel nedvességtartalom 

meghatározásához 

 

MSZ EN 14790:2017 

5.2. fejezet 

1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. június 4-én kiadott határozatával elrendelt akkreditálási szabvány 

változás átvezetése és szabványjelzet javítása. 
 
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 az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BODROGHELYI CSABA JÓZSEF ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.06.05. 08.48.03


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.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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