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1) Az akkreditált szervezetneve és címe:
Mikrolab és SppMikrobiológiaí Laboratórium Korlátolt Felelősségű Társaság

Laboratórium
237 0 Dabas, Szabadság u. 3.

2) Akí<reditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

3) Az akkreditált státusz ervényessége:

Az akkredi tált stáiusz kezdetének napj a: 2015. szeptember 23.

Az akkreditált státusz lejáratánaknapja: 2019. szeptember 22.

4) Az akkreditált terület:
I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi :lzqg4!4!9k:

A vizsgált termék/anyag
A vizsgált/mért jel|emző,

a vizsgálat típusa,
mérési tartomány

A vizsgálati/mérési módszer azo-
nosítója

Elelmiszerek és takarmányok salmonella kimutaás
Dúsíásos módszer
Minta pozitiviás/ne gativitás

MSZ EN ISO 6579:2006

Allati ürülék és környezeti minták salmonella kimutatás
Dúsításos módszer
Minta pozitivitás/negativitas

MSZ EN ISO 6579:2002/Al:2007

Elelmiszerek, környezeti minták és
takarm.ányok

Escherichia coli számlálás2
Lemezöntéses módszer

MSZ ISO 16649-2:2005

Mikroorganizmusok
.tel,epszáma 3OoC-on2
Felületi szélesztéses módszei 

-

MSZ EN ISO 4833-2:2014

Allati vér Mycoplasma gallisepticum elleni
eilenanyag kimutatása
Agglutinációs teszt
Minta pozitivitás/ne gativitás

OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Ani-
mals
20 I 2.Chapíer2.3 . 5 .B .2. a.

Mycoplasma synoviae elleni ellen-
anyag kimutaása
Agglutinációs teszt
Minta pozitivitás/negativiüás

OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Ani-
mals
20 I 2.Cbapter2.3 . 5 .B .2. a.
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A vizsgált termék/anyag
A vizsgált/mért jellemző,

a vizsgálat típusa,
mérési tartomány

A vizsgálati/mérési módszer azo-
nosítója

Allati vér Mycoplasma meleagridis elleni el-
lenanyag kimutatása
Aggiuiinációs tesn
Minta pozitivitás/negativitás

OIE Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Tenestrial Ani-
nrais
20 1 2.Chapter2.3.5 .B,2.a.2

Salnrone!la ntt!lontm Salrnonella
gallinarum elleni ellenanyag kimu-
tatása
Agglutinációs teszt
Minta pozitivitás/negativitás

OIF Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Ani-
mals
20 |2.Chapter2.3 .5 .B.2,b.

Nervcastle disease
Eiisa teszt
OD érték nreghatározás

ProFLOK Mn-Ab ELISA teszt
lel nasZna!olutmuTato, § ynDlcl-

tics(2013)

1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 201ó. november 9-i batározata alapján nyilvántartási szám átvezetése.
2 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. április 4-i határozata alapján akkreditált státusz területének javítása.
A Netrtzeti Ákkretlitóló Hatóság a 2alB. április 3-a után a visszavont szabványok státuszát már nem tiinteti fel az
akkreditált részleíes teriileteí tnegadó részlelező okiratban. A 2ai8, április j-a eiőtt visszavaní szabvóry;ak,,(,-issza-
vont szabvány)" jelöIését a részletező okiratok qz akkreditálási ciklus végéig még tartalmazzdk, A 20l8. április j-a
után kezdődő új akkreditálási ciklusok esetén már a ,,(visszavont szabvány)" jelölés nem szerepel a részleíező okirat-
ban. Az akkreditált szetlezet kiiteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dolatmentumokon q szabvánvok visszavont stá-
tuszára yonatlcozó iffirmációt. A szab,y,ányok hatályos vag1l l,isszavont státuszáról a Magtar Szabványügyi Testület
honlapja (rn +p,w;zt l0 vagy {t szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.
Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el
6w"v.nan.goy.hu/kate
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Bodrogheli,i Csaba
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