
A NEMzETI AKKREDITÁIó HnrósÁc
The National Accreditation, Authority

a 2o15. évi cXXlV, törVény és a 42412015. (Xlt,23,) Kormányrendeletben foglalt

íelhatalmazás aIapján elismeri, hogy aZ

authorized by ACt No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/201 5, (Xl|-23-),

recognjzes, that

SZlKKT| Labor Kft.
kalibrálólaboratórium

1034 Budapest, Bécsi út 122-124. D, épület fsz.
részére

megfelél az Msz EN lso/lEc 17025|2018 szabvány köVetelményeinek és a
compljes with criteria af standard Msz EN lso/lEC 17a25:201B as

kalibrálólaboratóri um
CA Ll B RAT l O N LABORATO RY

kategóriába a7 alábbi SZámon bejegyzi

and has been assjgned registration number

NAH-2-0224l2o19

AZ akkreditáláS területét aZ akkreditálási haIározat Ia|la|mazza.

The scape of accreditatian is specified in the accreditation decisjon,

Az akkreditáli státusz kezdetének napja: -Az akkreditált státu§Z lejáratának napja:

Start date of the accredlted sláfirs Expiry date of the accredifed síatus
2019, július 1 'I 2024, jú|ius 11.

n?'yí-
DeÉczMrtbs

A NemzetL Ahlrt€diblo Hatosaq élnö11.

Présidenl of the Narlónal Accreditalion Authórjly

A NAH ebbén a klególiában a]ánqa az Euftpai Akkredité]ási Egyúa]núkódés (EA) hegállapodásának,

Ihé NAH is a signatary in this fléld óf lhé Eurcpean c@ópéralian for Accrcdilal]ón (EA) Muftjlaleral Aglééhenl (MLA) for accredjkt]ón



A NEMZETI AKKREDITÁIó HnrósÁc
The f,lational Accreditation. Authority

a 2015, éVi cXXlV, törvény és a 424l2o15. (Xl1,23,) Kormányrendeletben íoglalt
íelhatalmazás alapján elismeri, hogy aZ

autharized by Act Na. CXX|V Of 2a1 5 and Gavernment Decree Na. 424/2015, (XIL23.),
reCOgnizeS, that

SZ|KKT| Labor Kft.
kalibrálólaboratórium

1034 Budapest, Bécsi úí 122-124. D, épület fszt,
részére

megfelel az MSZ EN lso/lEc 'l7o25i2o18 szabYány követelményeinek és a
camplies With Criteria af standard Msz EN tso/tEc 17025;2018 as

kalibrálólaboratórium
CALl BRATION LABORATORY

kategóriába az alábbi szamon bejegyzi
and haS been aSsigned registratian number

NAH-2-0224l2019

Az akkreditáIás területét az akkreditálási haíározal tarta|mazza.
The scape of accreditatian is specifiecl in the aCcreditation deCis]On,

Az akkreditált §táíusz kezdetének napja: Az akkredjtá t státusz ejáratának napja:
Start date of the accredlled statu§ , Exp]ry dale af the acclecjied Status

2019, j.]lius 11, l] 2a2Á..ú'|s 11_
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Presid.ht of the Natiónal Accréditanón Authait!

_. A N AH ebben a kalegó riá bah a láirójá az Euró p.i Akkredjlá ]ás i Egyad,núkódés (EA) fr égá ]tapadásának.íhé NAH is a signalóry in thjs í]éld of lhé Eulopéáh ca-opüatian for Accredftaión (EA) Mulülai"Ál 
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