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Tárgy: Akkreditált státusz területének szűkítése, címváltozás

HATÁROZAT
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. (1211 Budapest, Szállító u 6.) 2021. május 28. napon érkezett, az
akkreditált státusz területének szűkítésére vonatkozó kérelmére és a 2021. július 6-án érkezett kérelempótlásra a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., adószám:
15833820-2-43, a továbbiakban: NAH) a 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) 14.
§ (1) bekezdése és a 424/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. § és
3. § (1) bekezdésben foglalt jogállása alapján az Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi
Vizsgáló Iroda Kft. Vizsgálólaboratórium (Budapesti telephely: 1211 Budapest, Szállító u 6.;
Bélmegyeri telephely: 5643 Bélmegyer, Petőfi utca 45.) részére a NAH-1-1377/2019 nyilvántartási számon 2019. október 31-től 2024. október 31-ig az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak való megfelelőséget igazoló
akkreditált státusz területét szűkíti
a következő területekkel:
1. Bélmegyeri telephely teljes területe.
és a szűkítés eredményeként az akkreditált státuszt a szűkítés miatt módosult címen:
Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.
Vizsgálólaboratórium
1211 Budapest, Szállító u 6.
tartja fenn.
A szűkített részletes akkreditált területet a határozat részét képező Részletező Okirat (6) adja meg.
A NAH a Natv. 12. § (1) bekezdése alapján az akkreditált szervezetek és természetes személyekről
vezetett nyilvántartás adatait a fentiek szerint módosítja, a szervezet akkreditált területének szűkítését 2024. október 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

INDOKOLÁS
A NAH az akkreditált szervezet 2021. május 28-án érkezett, az akkreditált státusz területének szűkítésére vonatkozó kérelmére és a 2021. július 6-án érkezett kérelempótlásra a rendelkező részben
leírtak szerint szűkíti az akkreditált területet.
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2/2
A NAH a jogorvoslatról szóló tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján mellőzi.
A NAH döntése a Natv. 8. § (8) bekezdés a) pontjában, a 12. § (1) bekezdésében, a 14. § (1)
bekezdésében, a Korm. rend. 1. §-ban és 3. § (1) bekezdésében és az Ákr. 81. § (2) bekezdés a)
pontjában foglaltakon alapul.
Budapest, 2021. július 15.

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes
Erről értesül:
• Akkreditált szervezet
• NAH
Melléklet:
• Részletező Okirat (6) (65 oldal)
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