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TALENT Szolgáltatási Kft. Iktatószám:    AI-00743-14/2021 

Horváth László Ügyiratszám: NAH-1-1894/2021 

ügyvezető Ügyintéző:     Dócs Nikoletta 

Győr   

Corvin utca 50. 1. em. 3.  

9023  
 

Tárgy: Akkreditált státusz odaítélése 

HATÁROZAT 

A TALENT Szolgáltatási Kft. (9023 Győr, Corvin utca 50. 1. em. 3.) kérelmére indított  

akkreditálási eljárás eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 

82., adószám: 15833820-2-43, a továbbiakban: NAH) a 2015. évi CXXIV. törvény  

(a továbbiakban: Natv.) 6. § (7) bekezdése, a 14. § (1) bekezdése és a 424/2015. (XII. 23.)  

Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. § és 3. § (1) bekezdése alapján a 

TALENT Szolgáltatási Kft.  

Foglalkozás-egészségügyi Laboratórium 

9023 Győr, Corvin utca 50. 1. em. 3. 

részére 

 vizsgálólaboratóriumként  

 

1. klíma- és hőterhelés (munkahelyek) helyszíni vizsgálata; 

2. munkahelyi levegő mintavétele és helyszíni vizsgálata; 

3. mesterséges világítás (munkahelyek) helyszíni vizsgálata 

területre a NAH-1-1894/2021 nyilvántartási számon az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018  

szabványnak való megfelelőséget igazoló nem kijelölési célú 

akkreditált státuszt odaítéli.  

Az akkreditált státusz kezdetének napja 2021. szeptember 16., az akkreditált státusz lejáratának 

napja 2026. szeptember 16. 

A részletes akkreditált területet a határozat részét képező Részletező Okirat (1) adja meg. 

A NAH a Korm. rend. 12. §-a szerinti akkreditálási okiratot hivatalos elektronikus  

dokumentumként megküldi a szervezet részére. 

A NAH tájékoztatja az akkreditált szervezetet, hogy dokumentumain a NAR-08 szabályzat szerint 

hivatkozhat az akkreditált státuszra. 
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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 elektronikus formában (titkarsag@nah.gov.hu) jelentse be. 

A NAH a Natv. 12. § (1) bekezdése értelmében az akkreditált szervezetet 2026. szeptember 16-ig 

nyilvántartásba veszi. 

INDOKOLÁS 

A NAH az akkreditálási eljárás eredményeként a rendelkező részben leírtak szerint az akkreditált 

státusz odaítéléséről döntött. 

A határozat részletes indokolását és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a NAH az általános  

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdés 

a) pontja alapján mellőzi. 

A NAH döntése a Natv. 6. § (7) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében, 

a Korm. rend. 1. § és 3. § (1) bekezdésében, a 12. §-ban és az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontjában 

foglaltakon alapul.  

Budapest, 2021. szeptember 16. 

 

 

 

Bodroghelyi Csaba 

Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

elnökhelyettes 

 

Erről értesül: 

• Kérelmező 

• NAH 

 

Melléklet: 

• Részletező Okirat (1) (3 oldal) 
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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: 2021.09.16. 13.59.30


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.
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