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LABORATÓRIUMI OSZTÁLY 

 
 

A Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 
Laboratóriumi Osztály az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 sz. szabvány alapján a Nemzeti Akkreditáló 
Testület által akkreditált, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által elismert, NAT-1-1362/2015 nyilvántartási 
számon akkreditált vizsgálólaboratórium.  

Az akkreditálás műszaki területe a következő: 

 ivóvíz (termelt, tárolt és vezetett ivóvizek, ásvány- és gyógyvíz, hemodializáló folyadék és az 
előállításához használt kezelt víz, felszín alatti vizek) mintavétele fizikai, kémiai, bakteriológiai, 
mikroszkópos biológiai és ökotoxikológiai laboratóriumi vizsgálatokhoz; 

 ivóvíz (termelt, tárolt és vezetett ivóvizek, palackozott víz, ásvány- és gyógyvíz, hemodializáló 
folyadék és az előállításához használt kezelt víz, felszín alatti vizek) fizikai, kémiai, bakteriológiai, 
mikroszkópos biológiai és ökotoxikológiai laboratóriumi vizsgálata; 

 mesterséges fürdővíz (tápvíz, tisztított víz, medencevíz) mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai 
laboratóriumi vizsgálata; 

 természetes fürdővíz (folyami és tavi) mintavétele fizikai, bakteriológiai laboratóriumi vizsgálati 
célra, fizikai, bakteriológiai laboratóriumi vizsgálata; 

 felszíni víz (folyók, tavak) mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai, mikroszkópos biológiai és 
ökotoxikológiai laboratóriumi vizsgálata; 

 ivóvíz, felszíni víz, mesterséges fürdővíz helyszíni vizsgálata; 

 szennyvíz mintavétele bakteriológiai és ökotoxikológiai laboratóriumi vizsgálati célra, bakteriológiai 
és ökotoxikológiai laboratóriumi vizsgálata; 

 szennyvíziszap bakteriológiai, mikroszkópos biológiai és ökotoxikológiai laboratóriumi vizsgálata; 

 talaj fizikai, kémiai, bakteriológiai és ökotoxikológiai laboratóriumi vizsgálata; 

 hulladék, bakteriológiai és ökotoxikológiai laboratóriumi vizsgálata; 

 légszennyező anyagok környezeti levegőből és nem munkahely jellegű belső terekből történő 
mintavétele, helyszíni vizsgálata, fizikai, kémiai laboratóriumi vizsgálata; 

 légszennyező források pormintáinak és gáz halmazállapotú szennyező mintáinak kémiai 
laboratóriumi vizsgálata; 

 egészségre ártalmas légszennyező anyagok mintavétele, minőségi és mennyiségi meghatározása 
munkahelyek légteréből; 

 munkahelyek klímaparamétereinek helyszíni vizsgálata; 

 egyes élelmiszer alapanyagok, kész élelmiszerek és előállított ételféleségek kémiai és 
mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálata; 

 étkezési mák alkaloid tartalmának meghatározása; 

 kozmetikai termékek kémiai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálata; 

 élelmiszerek glutén-tartalmának laboratóriumi vizsgálata; 

 környezeti (higiéniai) minták mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálata; 

 spórapreparátum bakteriológiai vizsgálata; 

 környezeti (kozmetikumokat gyártó üzemekből) higiéniai minták mikrobiológiai laboratóriumi 
vizsgálata; 

 biológiai expozíciós mutatók mérése (vérből, vizeletből). 
 

 



Az akkreditálás műszaki területének részletezése megtekinthető a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 
honlapján (www.nah.gov.hu). 

A laboratóriumok nem akkreditált tevékenységként vállalják az érvényben lévő előírásoknak (törvény, 
rendelet, szabvány) megfelelő vélemények, értelmezések elkészítését is, a fenti vizsgálati területekhez 
tartozó mintavételek, laboratóriumi vizsgálatok, valamint vizsgálati eredmények alapján. A mintavételek, 
vizsgálatok, szakvélemény készítés díjszabásáról a Laboratóriumi Osztály vezetője, illetve a biológiai 
laboratórium irányítója készséggel adnak felvilágosítást az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

 

Juhászné Czulek Katalin osztályvezető 

Tel.: +361 4653878 
Fax: +361 4653800/1309 
Mail: juhaszne.czulek.katalin@nfo.bfkh.gov.hu 

Dr. Kovács Gábor biológiai laboratórium irányító 

Tel.: +361 4653824 
Fax: +361 4653800/1512 
Mail: kovacs.gabor@nfo.bfkh.gov.hu  
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