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HATÁROZ1rT
A Nemzeti Akkreditáló Testület (1119 Budapest, Tétényiűt 82., adóig. szám: 18076736-2-43)
Akkreditáló Bizottsága a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi
Diagnosztikai lgazgatóság, (1143 Budapest, Tábornok u. 2.) kérelmére indított akkreditálási eljárás éredményekéntaz AkkreditáIő Bizottság által a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Ál|at-egészségügyi Diagnosztikailgazgatóság (1143 Budapest, Tábornok u. 2., 4031 Debrecen,
Bornemissza u. 3-'7 .,7400 Kaposvár, Cseri út 18.) akkreditálása tárgyában 4I-5961/2014 lktatÓs zámon ki adott határ ozatát

kijavítja és kiegésziti az alábbiak szerint:

A

Nemzeti Élelmisz erlánc-btztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság
(II43 Budapest, Tábornok u. 2., 403I Debrecen, Bomemissza u. 3-J., 7400 Kaposvár,
Cseri út 18.) kérelmére indított akkreditálási eljárás eredményekénta Nemzeti AkkreditálÓ
Testület (1119 Budapest, Tétényiút 82,, adóig. szám: 1,8016736-2-43) AkkreditálÓ Bizottsága a
2005. évi LXXVIII. törvény 12.§ (1) bekezdésben foglalt jogköre alkalmazásával a
Nemzeti E1.1-i."".lánc-biztonsági Hivatal
Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság
(II43 Budapest, Tábornok u. 2,, 4031 Debrecen, Bornemissza:u.
7400 Kaposvár, Cseri út 18.)
részére
v

3-7 .,

izs gálől ab o ratór iumként

Emlős,- Vad_ és Baromfibetegségek Laboratóriuma, 1143 Budapest, Tábornok u. 2.

].

Hózi kérődzőkből szórmazó agyvelőbőt prion protein kimutatása immunhisztokémiai
módszerrel,

2.

Szervmintákból szövettani metszetek készítéseés festés,

Immunológiai Laboratórium, 1143 Budapest, Tábornok u.2.

1.
2,

Vérsavó, tej, vérplazma, tojássórgója

szerológiai vizsgálata,

egér IgG monoklonólis konjugótum előkészítéseimmunkémiai vizsgólatokhoz..

l

1

l
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Molekuláris Biológiai Laboratórium, 1143 Budapest, Tátlornok u.2.

1. Madór

szervek, szövetmintók, légcső és kloakatampon, bélsór; sertés és vaddisznó szervek, szövetmintók, EDTA-val alvadósban gátolt vér, ondó; hal s1övetmintók, lórvók; em-

lős és madár szervek, szövetminták, vérsavó; vírustenyészet virológiai vizsgálata realtime PCR módszerrel,
Kérődző és Ló Virológiai Laboratórium, 1143 Budapest, Tábornok u.2.

1.

2.

Hasított körmű óllatokból származó hólyagfal, hóIyagtartalom, vér, tej és szervmintók;
alvadásában gátolt teljes vér, szervdörzsöIék, vérsavó, vérből szeparált leukocitók, ondó;
halból szórmazó szervminta, 4 cm-nél kisebb halak, tej és ikra virológiai vi7sgólata,
Hasított körmű óllatokból szórmazó vérsavó szerológiai vizs7ólata,

Baromfi

1.

2.
TSE

és Sertés Virológiai

Laboratórium, 1143 Budapest, Tábornok u.

Madórszervek, orrvóladék, bélsdr, kioákatampon; tonziiia, lép, nyirokcsomók, vese, teljes
vér, leukocita frakció; sertésből származó hólyagfal, hólyagtartalom, bélsór virológiai
vizsgólata,
vérsavó, bctromfi vérsavó, sertés vérsavó, mezei nyúl vérsavó szerológiai vizsgólata,

és Veszettség Laboratórium, 1143 Budapest,

1,

2.

2.

Tábornok u.2.

Vérsrlvó; szarvasmarha, juh és kecske vérsavó és tejminta szerológiai vi1sgólata,

Homogenizált juh agyminta, EDTA-val alvadósban gótolt juh vér; homogeniz,ólt juh,
szarvasmarha, kecske, őz és szarvas agyvelő mintók; agyvelő virológiai vizsgólatcL,

Klínikai Kémiai és KiegészítőYizsgá|atok Laboratóriuma,|"1,43 Budapest, Tábornok u.2.

1.

2.
3,

Keveréktakarmóny, állati szövet (mój) kémiai vizsgólata,

fizikai és kémiai vilsgólata,
Itatóvízfizikai és kémiai vilsgólata,
Takarmóny

Bakteriológiai Laboratórium, 1143 Budapest, Tábornok u.

1.

2.

2.

Szervmintók és vóladékok, vetélt magzat, magzatburok, méhvóladék, tej, vér, ízületi Jblyadék, sperma, egyéb testvóladékok, s7arvasmarha genitólis traktus mosófolyadék, baktériumtenyészet, bélsór, szervek, óllatóllomónyok körnvezeti mintói, béléspapír,naposbaromfi-hulla, knnca méh- és hüvelytampon, mén nemi szervi tampon, sperma bakteriológiai vi1sgólata,
B

akté riumteny

és zet gy ó gy s zerérzékenys ég

vizs

g

álata,

Parazitolőgia, Hal- és Méhbetegségek Laboratóriuma, 1143 Budapest, Tábornok u.2.

l.

2.

Emlős és madór izomminta, illetve nem hőkezelt hústermék; 24 óránóI nem régebben vett
szarvasmclrha méh-, hüvely- és tasakvóladék; hal izom- és belső szervmintók; emlős-,
madór-, hüUő- és kétéltűgyomor-bélcsatorna; ragadozó hallójórat tamponminta, illetve
emlős és madór bőrkaparék parazitológiai vizsgálata,

Fiasítós (mézelő méh lárvója) bakteriológiai vizsgólata,

ll
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Debreceni Immunológiai, Virológiai és TSE Laboratórium,
4031 Debrecen, Bornemissza a,3-7.

].

2.

Vérsavó, vérplazma, tojóssárgója,

tei szerológiai vizs7ólata,

Agyvelő virológiai vizs7álata,

Debreceni Kórbonctani és Bakteriológiai Latloratórium,
4031 Debrecen, Bornemissza a.3-7.
1

.

2.

B akt

ny és 7e t gy ó gy s ze r

-

é r zékeny s ég

i

v

izs g ól at a,

Bélsár, szervek, óllatállományok környezeti mintói, béléspapírés naposbaromfi-hulla, vet

3.

é riumt e

élt ma g zat, ma g zatb ur o k b akt e rioló

g

icti

v i zs g

álat a,

Fiasítós (mézelő méh lárvája) bakteriológicti vizsgólata,

Kaposvári Áilat-egészségügyi Diagrrosztikai Laboratóriurn,7400 Kaposvár, Cseri út 18.

1. Baktériumtenyészet gyógyszer-érzékenységi vizsgólata,
2. Bélsár, sz,ervek, óllatállományok környezeti mintói, béléspapírés naposbaromfi-hullct,

3,
4.
5.

kanca méh- és hüvelytampon, mén nemi szervi tampon, sperma, vetélt magzctt, magzatburok b akterioló giai v izs 8 ólat a,

Firlsítás (mézelő méh lárváia) bakteriológicti vizsgólata,
Vérsavó, tej, vérplazma szerológiai vizsgálata,

Agyvelő virológiai vizsgólatct

területre NAT-1-1148120I4 nyilvántartási számon 2014. május 28-tól 2018. május 27-ig
érvényesen az l/rSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak való megfelelőséget igazoló nem
kryelölési célú

akkreditált státuszt odaítéli.
A részletes akkreditált területet ahatározatrészétképező Részletező Okirat adja meg.

A Nemzeti Akkreditáló

Testület a nyilvántartásba vételi díj megfizetését követően a 2005. évi

LXXVIII. törvény 6.§ (4) bekezdés alapján az akkreditált szervezetet, amennyiben az akkreditált
státusza fennáll. 2018, május 27-tgnyílvántartásba veszi. Az akkreditált státusz lejáratának nap-

ját követő napon a szeíyezet a 2005. évi LXXVIL törvény 6.§ (4) bekezdés alapján yezetett
torlésre kerül.

nyilvántartásból

Jelen határozat javítő rendelkezése ellen fellebbezésnek nincs helye, kiegészítő rendelkezése ellen a közigazgaíásí hatósági eljárásról szőló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bekezdése és a
99.§-a alapján akézhezvételtől számított 15 napon belül a NAT Akkreditálási Irodáján keresztül
a Fellebbviteli Bizottságához 2 péIdányban benffitott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés
igazgatási szolgáltatási díját a412006. (II. 16.) GKM rendelet 5.§-a határozzameg,

t
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INDoKolÁs
A

Nemzeti Akkreditáló Testület Akkreditáló Bizottsága salát hatáskörben észlelte, hogy

a

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság
(1143 Budapest, Tábornok u. 2., 403I Debrecen, Bornemissza u. 3-J,, 1400 Kaposvár,

Cseri út 18.) akkreditálása tárgyában kiadott A|-596I/2014 iktatőszámíhatározatában a Kaposvári Állat-egészségügyi Laboratórium, 7400 Kaposvár, Cseri út 18. telephely megnevezése helyesen Kaposvári ÁIIat-egészségügyi Diagnosztikai Laboratórium,740O Kaposvár, Cseri út 18.
Ennek megfelelően az Akkreditáló Bizottság az AI-596I/2014 iktatószámon kiadott határozaíot
hivatalból kij avította.

A

Nemzeti Akkreditáló Testület Akkreditáló Bizottsága saját hatáskörben észlelte, hogy
.:..

a

Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatai Ailat-egészségügyi Diagrrosztikai Igazgaíóság
(II43 Budapest, Tábornok u. 2., 403I Debrecen, Bornemissza u. 3-7., 7400 Kaposvár,
Cseri út 18.) akkreditálása tárgyában kiadott AI-596I/2014 1ktatószámú határozatában az akkreditált terület meghatározásából hiányoznak az a|ábbi területek:
Immunológiai Laboratórium, 1143 Budapest, Tábornok u. 2.:
egér IgG monoklonólis konjugátttm előkészítéseimmunkémiai vizsgálatokhoz,
Debreceni Kórbonctani és Bakteriológiai Laboratórium,
4031 Debrecen, Bornemissza u. 3-7.:
v et é lt mcL g zat, ma g zatb ur ok b akt e ri o l ó g iai v i zs g ól at a,

Kaposvári Állat-egészségügyi Diagnosztikai Laboratórium,7400 Kaposvár, Cseri út 18.:
v e té

lt

m a8

z,at, ma

g

zatb ur ok

b

akt

e

ri oló g

i

ai

v i zs g

ólat a.

A fenti területekre

a NAT az akkreditálási eljárást lefolytatta, az Akkteditáló Bizottság az akkreditált státuszt odaítélte.ezek a területek az AI-596I/2014 iktatószámon kiadott határozat mellékleteként kiadott Részletező Okiratban szerepelnek, azonban a hatátozat rendelkező részébőlkimaradtak.

Ennek megfelelően az Akkreditáló Bizottság hivatalból az AI-596I/2014 iktatószámon kiadott
határ

o

zatot kiegé s zítette.

Felhasznált jogszabályok: 2005, évi LXXVilI. törvény 12.§ (1) bekezdés; 2004. évi CXL.
törvóny 7I-74.§,81/A.§ (1) bekezdés, (2) bekezdós c) pont, (3) bekezdés, 81/B.§ (1) bekezdés,
(3) bekezdés b) pont, (4)bekezdés,98.§ (1) bekezdés,99.§
Budapest, 2014. iúnius 11.

Erről értesül:
1. Akkreditált szeívezet
2. NAT Akkreditálási Iroda
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