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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

 

A Wessling Hungary Kft. (székhely: 1045 Budapest, Anonymus u. 6.; cégjegyzékszám: 01 09 167826; 

adószám: 10772452-41, FELIR azonosító: AA0066912; NÉBIH tevékenység-azonosító: NEBIH1050159168; 

NÉBIH létesítmény-azonosító: NEBIH6009689378) kérelmére indult hatósági eljárásban élelmiszerlánc-

felügyeleti szervként meghoztam az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T . 

 

 

A Wessling Hungary Kft. mint működtetésért felelős részére a 1045 Budapest, Anonymus u. 6. szám alatti 

telephelyén lévő „Környezetanalitikai Laboratórium” megnevezésű szolgáltató laboratórium működését a jelen 

határozat mellékletében meghatározott vizsgálati tevékenységekre  

 

engedélyezem, 

 

egyidejűleg a szolgáltató laboratóriumot 230/2021/Lab/NÉBIH számon nyilvántartásba veszem. 

 

 

A hatósági eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a laboratórium fogyasztásra kész élelmiszer (beleértve az ivóvizet és az 

ásványvizet)  vizsgálata esetén, a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeletben 

vagy a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott megengedett határértékeket 

meghaladó mennyiségű vagy tiltott mikroorganizmust mutat ki (a  technológiai higiéniai kritériumok 

kivételével), a 8/2021 AM rendelet 11.§ (1) bekezdése értelmében azonnali bejelentést kell tennie, valamint 

Salmonella, Listeria és Campylobacter és Shigatoxin-termelő E.coli  törzsek esetén az izolált törzset a nemzeti 

referencia laboratóriumba kell küldenie. 

 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. 

 

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől számított 

harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani. 

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 

elektronikus úton a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) 

használatával köteles benyújtani.  

 

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 

 

I n d o k o l á s  

 

 

A Wessling Hungary Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) elektronikus úton szolgáltató laboratórium működésének 

engedélyezésére irányuló kérelmet nyújtott be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz. 

http://anyk.nebih.gov.hu/
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

 

A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes 

szabályozásáról szóló 8/2021. (III. 10.) AM rendelet (a továbbiakban: AM rendelet) 1. §-a szerint: „A rendelet 

hatálya kiterjed a természetes, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által létesített 

és működtetett nem állami laboratóriumok engedélyezésére, nyilvántartásba vételére, nyilvántartására, 

ellenőrzésére, működésének feltételeire.” 

Az AM rendelet 3. § (4) bekezdése határozza meg a szolgáltató laboratórium működési engedélye iránti kérelem 

tartalmát, a 4. § (2) bekezdés a kérelem részét képező nyilatkozatokat.  

 

 

Az AM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint: „A szolgáltató laboratóriumnak az 1. és 2. mellékletben 

meghatározott személyi és műszaki feltételeknek kell megfelelnie.” 

 

Az Ügyfél által előterjesztett kérelem és csatolt dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a laboratórium a 

jelen határozat mellékletében felsorolt vizsgálatok esetében megfelel az AM rendelet 1. számú mellékletében a 

1045 Budapest, Anonymus u. 6. cím alatt meghatározott, engedélyezésre vonatkozó előírásoknak. 

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 38. § (1) 

bekezdés 9. pontja alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével 

kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében a törvény végrehajtására kiadott rendeletben, valamint az Európai 

Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározottak szerint nyilvántartást vezet a nem állami 

laboratóriumokról. 

 

A fentiek alapján a  a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Az AM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján: 

 

„Szolgáltató laboratórium nem állami laboratóriumi tevékenységet kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiadott működési engedély alapján végezhet.” 

 

Tájékoztatom, hogy jelen döntés nem érinti a működéssel/tevékenység folytatással kapcsolatos egyéb 

jogszabályban előírt engedélyeket, azok beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a szolgáltató laboratóriumot hatóságom ellenőrzi az Éltv. 33. § a) pontja alapján. 

 

Az Éltv. 45. § (5) bekezdése alapján, az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás illeték- és díjmentes, 

amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem 

állapít meg. 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, 

valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet nem 

határoz meg igazgatási szolgáltatási díjat a jelen eljárásra. 

 

Döntésemet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdésben, az Éltv. 33. § a) pontjában, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontjában, továbbá az AM 

rendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva hoztam. 

 

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § 

(1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam. 
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Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

 

A közigazgatási per indításának lehetőségéről az Éltv. 38/A. §-a, az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, 

továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint az elektronikus ügyintézés 

és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § 

(1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

 

 

 

Budapest, 

 

 dr. Oravecz Márton 

 elnök 

 nevében és megbízásából 

 

 dr. Nagy Attila 

 igazgató 

 
(Az igazgató akadályoztatása, illetve távolléte esetén kiadmányozásra 

jogosult Kardos Valéria vagy Vásárhelyi Adrienn osztályvezető.) 

 

  

Határozatot kapja:  

1. ügyfél 

2. irattár 
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Melléklet a 3200/1663-2/2021. iktatószámú határozathoz (56 oldal) 
 

A Wessling Hungary Kft. 1045 Budapest, Anonymus u. 6. szám alatt működtetett 230/2021/Lab/NÉBIH 

nyilvántartási számú szolgáltató laboratórium számára a 3200/1663-2/2021. számú határozattal 

engedélyezett vizsgálatok 

 

 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Ortofoszfát-P 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,02 mg/l 

MSZ EN ISO 6878:2004 

4. fejezet 

Zavarosság 

nefelometria 

alsó méréshatár: 0,25 NTU 

MSZ EN ISO 7027-1:2016 

Szín vizsgálata 

vizuális vizsgálat 

MSZ EN ISO 7887:2012 

2. fejezet 

Permanganátindex 

permanganometria 

alsó méréshatár: 0,5 mg O2/l 

MSZ EN ISO 8467:1998 

Adszorbeálható, szervesen kötött halogének (AOX) 

mikrocoulometria 

alsó méréshatár: 10 µg/l 

MSZ EN ISO 9562:2005 

Lúgosság 

acidimetria 

alsó méréshatár: 0,1 mmol/l 

MSZ EN ISO 9963-1:1998 

Karbonátlúgosság 

acidimetria 

alsó méréshatár: 0,1 mmol HCO3-/l 

MSZ EN ISO 9963-2:1998 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Oldott anionok 

ionkromatográfia 

bromid; fluorid 

alsó méréshatár: 0,1 mg/l 

klorid; nitrát 

alsó méréshatár: 1,0 mg/l 

szulfát  

alsó méréshatár: 5 mg/l 

MSZ EN ISO 10304-1:2009 

Oldott anionok 

ionkromatográfia 

jodid 

alsó méréshatár: 0,01 mg/l 

tiocianát 

alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ EN ISO 10304-3:1999 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Oldott anionok 

ionkromatográfia 

klorát 

alsó méréshatár: 0,01 mg/l 

klorit 

alsó méréshatár: 0,02 mg/l 

MSZ EN ISO 10304-4:2000 

 Elemek 

ICP-OES 

Ba, Mn, Sr, Ti, Cd 

alsó méréshatár: 0,5 µg/l 

Ag, Fe, Sn, Sb, Se, Be, V, Co, Cr, Cu, Mo, As, Pb, Zr 

alsó méréshatár: 1 µg/l 

Al, Ni, Li 

alsó méréshatár: 5 µg/l 

Mg; Bi, Ca; B, P, W, Si, Zn 

alsó méréshatár: 10 µg/l 

Na, K, S 

alsó méréshatár: 50 µg/l 

MSZ EN ISO 11885:2009 

Elemek 

ICP-OES 

Mn, Ba; Cd 

alsó méréshatár: 0,5 µg/l 

Co, Cu, Cr, Mo, Pb, Fe, Sn, Se, As 

alsó méréshatár: 1 µg/l 

Ni,Al 

alsó méréshatár: 5 µg/l 

Zn, Mg, Ca, B 

alsó méréshatár: 10 µg/l 

Na; K 

alsó méréshatár: 50 µg/l 

MSZ 1484-3:2006 

5. fejezet 

Elemek 

ICP-OES 

Ba, Mn, Sr, Ti, Cd  

alsó méréshatár: 0,5 µg/l 

Ag, Fe; Sn; Sb; Se; Be, V, Co, Cr, Cu, Mo, As, Pb, 

alsó méréshatár: 1 µg/l 

Al, Ni, Th; Li 

alsó méréshatár: 5 µg/l 

Mg; Bi; Ca; B, P, Si, Tl, Zn 

alsó méréshatár: 10 µg/l 

Na; S; K 

alsó méréshatár: 50 µg/l 

EPA Method 6010C:2007 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Elemek 

ICP-MS 

Cd; Co; Tl 

alsó méréshatár: 0,005 µg/l 

Cs; In; Be; Bi; Ce; Ga; Ni; Rb; Rh; Sb; V; Y 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l 

As; Ge; Hg; Mn; Te; Th; U 

alsó méréshatár: 0,02 µg/l 

Pb; Ba 

alsó méréshatár: 0,1 µg/l 

Cr; Li; Mo; Zr; Ag; Cu; Pd; Pt; Se; Sr; Sn; W 

alsó méréshatár: 0,2 µg/l 

Zn 

alsó méréshatár: 0,3 µg/l 

B; Fe; Mg; Sc 

alsó méréshatár: 1 µg/l 

Ca 

alsó méréshatár: 4 µg/l 

Na 

alsó méréshatár: 5 µg/l 

K; Al 

alsó méréshatár: 10 µg/l 

MSZ EN ISO 17294-2:2017 

Elemek 

ICP-MS 

Cd; Co; Tl 

alsó méréshatár: 0,005 µg/l 

Be; Ni; Sb; V 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l 

As; Hg; Mn; Th; U 

alsó méréshatár: 0,02 µg/l 

Pb; Ba 

alsó méréshatár: 0,1 µg/l 

Cr; Mo; Ag; Cu; Se 

alsó méréshatár: 0,2 µg/l 

Zn 

alsó méréshatár: 0,3 µg/l 

Al 

alsó méréshatár: 10µg/l 

EPA Method 200.8:1999 

Szelén meghatározása 

hidrid technika 

alsó méréshatár:  0,5 µg/l 

MSZ 1484-3:2006 

10. fejezet 

Az összes, a karbonát- és a nemkarbonát-keménység 

számítás 

alsó méréshatár: 3 mg CaO/l 

MSZ 448-21:1986 

4., 5. fejezet és Függelék 

Szuszpendált anyagok 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ EN 872:2005 

Anionos felületaktív anyagok, metilénkékindex 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,01 mg/l 

MSZ EN 903:1998 

Higany 

hideggőzös atomabszorpciós spektrometria 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l 

MSZ EN 1483:2007 

4. fejezet 

(visszavont szabvány) 



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság 

1095 Budapest, Mester utca 81. 
Telefon: +36 (1) 456-3013 
eli@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

  

 

 

7/59 

 

 

Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Higany 

hideggőzös atomabszorpciós spektrometria 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l 

MSZ 1484-3:2006 

9. fejezet 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Összes szerves szén (TOC) 

égetéses módszer 

alsó méréshatár: 1 mg/l 

MSZ EN 1484:1998 

 Összes nitrogén 

égetés és kemilumineszcencia 

alsó méréshatár: 0,3 mg/l 

MSZ EN 12260:2004 

 Nitrit 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,01 mg NO2-/l 

MSZ EN 26777:1998 

 Fajlagos elektromos vezetőképesség 

konduktometria 

alsó méréshatár: 5 µS/cm 

MSZ EN 27888:1998 

 Fenolindex 

spektrofotometria, extrakciós módszer 

alsó méréshatár: 2 µg/l 

MSZ ISO 6439:2003 

5. fejezet 

(visszavont szabvány) 

 Könnyen felszabadítható cianid 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,005 mg/l 

MSZ ISO 6703-2:2003 

 Ammónium 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,02 mg N/l 

MSZ ISO 7150-1:1992 

 Kloridion 

argentometria 

alsó méréshatár: 1 mg/l 

MSZ ISO 9297:2003  

(visszavont szabvány) 

 pH 

direkt potenciometria 

mérési bizonytalanság: ±0,05 pH egység 

mérési tartomány: 2-12 

MSZ EN ISO 10523:2012 

 pH és egyensúlyi pH 

direkt potenciometria 

mérési bizonytalanság: ±0,05 pH egység 

mérési tartomány: 2-12 

MSZ 1484-22:2009 

 Króm(VI) 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,005 mg/l 

MSZ ISO 11083:2003 

(visszavont szabvány) 

 Nitrát 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 1 mg/l 

MSZ 260-11:1971 

(visszavont szabvány) 

 Cianid 

(összes-, könnyen felszabaduló cianid) 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 5 µg/l 

MSZ 260-30:1992 

 Fluoridion 

direkt potenciometria 

alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ 448-17:1986 

1. fejezet 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Fenolindex 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 2 µg/l 

MSZ 1484-1:2009 

4. fejezet 

 Vas(II) 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,01 mg/l 

W. Fresenius K.E. Quentin 

Water Analysis 3.3.10.3 

 Oldott anyag 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 2 mg/l 

EPA Method 160.1:1971 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Lebegő anyag 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 2 mg/l 

EPA Method 160.2:1971 

 Összes szárazanyag 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 2 mg/l 

EPA Method 160.3:1971 

 Ülepedő anyag (10 perces) 

volumetria 

alsó méréshatár: 0,2 ml/l 

EPA Method 160.5:1974 

 Szulfid 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,01 mg/l 

EPA Method 376.2:1978 

 Kémiai oxigénigény (kromátos) 

kromatometria 

alsó méréshatár: 5 mg/l 

EPA Method 410.2:1978 

 Illékony aromás szénhidrogének 

headspace GC-MS (SCAN) 

toluol; etilbenzol; 1,3-xilol és 1,4-xilol; 1,2-xilol; sztirol; 

izopropilbenzol; n-propilbenzol; 1-etil-3-metilbenzol és 

1-etil-4-metilbenzol; 1,3,5-trimetilbenzol; 

1-etil-2-metilbenzol; terc-butilbenzol; 1,2,4-trimetilbenzol; 

szek-butilbenzol; 1-izopropil-4-metilbenzol; 

1,2,3-trimetilbenzol; 1,3-dietilbenzol; 1,4-dietilbenzol; 

n-butilbenzol; 1,3-diizopropilbenzol; 1,3,5-trietilbenzol; 

naftalin 

alsó méréshatár: 1 µg/l komponensenként 

benzol 

alsó méréshatár: 0,2 µg/l 

MSZ 1484-4:1998 

(visszavont szabvány) 

(MSZ 1484-5:1998 

7.3. szakasz 

(visszavont szabvány)) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Illékony szénhidrogének (VPH) 

headspace GC-MS (SCAN) 

VALPH (C5-C12) 

alsó méréshatár: 25 µg/l 

pentán; hexán; heptán; oktán; nonán; dekán; undekán; 

dodekán; metil-terc-butil-éter (MTBE); etil-terc-butil-éter 

(ETBE); terc-amil-metil-éter (TAME); toluol; etilbenzol; 

1,3-xilol és 1,4-xilol; 1,2-xilol; sztirol; izopropilbenzol; 

n-propilbenzol; 1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol; 

1,3,5-trimetilbenzol; 1-etil-2-metilbenzol; terc-butilbenzol; 

1,2,4-trimetilbenzol; szek-butilbenzol; 

1-izopropil-4-metilbenzol; 1,2,3-trimetilbenzol; 

1,3-dietilbenzol; 1,4-dietilbenzol; n-butilbenzol; 

1,3-diizopropilbenzol; 1,3,5-trietilbenzol; naftalin 

alsó méréshatár: 1 µg/l komponensenként 

benzol 

alsó méréshatár: 0,2 µg/l 

WBSE-26:2019 

5.2. szakasz 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Illékony halogénezett szénhidrogének 

purge&trap GC-MS (SIM) 

vinil-klorid; 1,1-diklóretén; 1,1,2-trifluor-triklóretán 

(freon113); diklórmetán; transz-diklóretén; 1,1-diklóretán; 

cisz-diklóretén; kloroform; szén-tetraklorid; 1,1,1-triklóretán; 

1,2-diklóretán; triklóretén; 2,3-diklórpropén; 

1,2-diklórpropán; brómdiklórmetán; 2-klóretanol; 

2-klóretil-vinil-éter; cisz-1,3-diklórpropén; epiklórhidrin; 

tetraklóretén; transz-1,3-diklórpropén; 1,1,2-triklóretán; 

dibrómklórmetán; 1,2-dibrómetán; klórbenzol; bromoform; 

brómbenzol; 1,1,2,2-tetraklóretán; 1,3-diklórbenzol; 

1,4-diklórbenzol; 1,2-diklórbenzol; hexaklórbutadién; 

1-klórnaftalin és 2-klórnaftalin 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 

MSZ 1484-5:1998 

7.1. szakasz 

(visszavont szabvány) 

 Illékony halogénezett szénhidrogének 

headspace GC-MS (SIM) 

1,1-diklóretén; 1,1,2-trifluor-triklóretán (freon113); 

diklórmetán; transz-diklóretén; cisz-diklóretén; kloroform; 

szén-tetraklorid; 1,1,1-triklóretán; triklóretén; 

2,3-diklórpropén; 1,2-diklórpropán; brómdiklórmetán; 

2-klóretanol; 2-klóretil-vinil-éter; cisz-1,3-diklórpropén; 

epiklórhidrin; tetraklóretén; transz-1,3-diklórpropén; 

1,1,2-triklóretán; dibrómklórmetán; bromoform; 

1,1,2,2-tetraklóretán 

alsó méréshatár: 1,0 µg/l komponensenként 

1,1-diklóretán; klórbenzol 

alsó méréshatár: 0,5 µg/l komponensenként 

1,2-diklóretán 

alsó méréshatár: 0,3 µg/l 

vinil-klorid; 1,2-dibrómetán; brómbenzol; 1,3-diklórbenzol; 

1,4-diklórbenzol; 1,2-diklórbenzol; hexaklórbutadién; 

1-klórnaftalin és 2-klórnaftalin 

alsó méréshatár: 0,1 µg/l komponensenként 

MSZ 1484-5:1998 

7.3. szakasz 

(visszavont szabvány) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Illékony halogénezett szénhidrogének 

headspace GC-MS (SIM) 

1,1-diklóretén; 1,1,2-trifluor-triklóretán (freon113); 

diklórmetán; transz-diklóretén; cisz-diklóretén; kloroform; 

szén-tetraklorid; 1,1,1-triklóretán; triklóretén; 

2,3-diklórpropén; 1,2-diklórpropán; brómdiklórmetán; 

2-klóretanol; 2-klóretil-vinil-éter; cisz-1,3-diklórpropén; 

epiklórhidrin; tetraklóretén; transz-1,3-diklórpropén; 

1,1,2-triklóretán; dibrómklórmetán; bromoform; 

1,1,2,2-tetraklóretán 

alsó méréshatár: 1,0 µg/l komponensenként 

1,1-diklóretán; klórbenzol 

alsó méréshatár: 0,5 µg/l komponensenként 

1,2-diklóretán 

alsó méréshatár: 0,3 µg/l 

vinil-klorid; 1,2-dibrómetán; brómbenzol; 1,3-diklórbenzol; 

1,4-diklórbenzol; 1,2-diklórbenzol; hexaklórbutadién; 

1-klórnaftalin és 2-klórnaftalin 

alsó méréshatár: 0,1 µg/l komponensenként 

MSZ EN ISO 10301:1999 

3. fejezet 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Illékony szerves vegyületek 

headspace GC-MS (SCAN) 

1,1,1,2-tetraklóretán; 1,1,1-triklóretán; 1,1,2,2-tetraklóretán; 

1,1,2-trifluor-triklóretán (freon 113); 1,1,2-triklóretán; 

1,1-diklór-1-propén; 1,1-diklóretán; 1,1-diklóretén; 

1,2,3-triklórbenzol; 1,2,3-triklórpropán; 1,2,4-triklórbenzol; 

1,2,4-trimetilbenzol; 1,2-dibróm-3-klórpropán; 

1,2-dibrómetán; 1,2-diklórbenzol; 1,2-diklóretán; 

1,2-diklórpropán; 1,2-xilol; 1,3,5-trimetilbenzol; 

1,3-diklórbenzol; 1,3-diklórpropán; 1,3-xilol és 1,4-xilol; 

1,4-diklórbenzol; 1-butil-acetát; 1-izopropil-4-metilbenzol; 

2,2-diklórpropán; 2-klór-1,3-butadién; 2-klóretanol; 

2-klóretil-vinil-éter; 2-klórtoluol; 2-nitropropán; 

3-klór-1-propén; 4-klórtoluol; aceton; akrilnitril; benzol; 

brómbenzol; brómdiklórmetán; brómklórmetán; brómmetán; 

bromoform; butil-metil-keton; cisz-1,3-diklórpropén; 

cisz-1,4-diklór-2-butén; cisz-diklóretén; dibrómklórmetán; 

dibrómmetán; dietil-éter; difluordiklórmetán; diklórmetán; 

epiklórhidrin; etil-acetát; etilbenzol; etil-metakrilát;  

etil-metil-keton; fluortriklórmetán; hexaklórbutadién; 

izobutanol; izobutil-metil-keton; izopropil-acetát; 

izopropilbenzol; jódmetán; klórbenzol; klóretán; klórmetán; 

kloroform; metakrilonitril; metil-akrilát; metil-metakrilát; 

naftalin; n-butilbenzol; nitrobenzol; n-propilbenzol; 

pentaklóretán; propil-acetát; szek-butilbenzol; szén-

tetraklorid; sztirol; terc-butilbenzol; tetraklóretén; toluol;  

transz-1,3-diklórpropén; transz-1,4-diklór-2-butén;  

transz-diklóretén; triklóretén; vinil-acetát; vinil-klorid 

alsó méréshatár: 1 µg/l komponensenként 

EPA Method 8260C:2006 

(EPA Method 5021A:2003) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Vízoldható, nem halogénezett szerves vegyületek 

GC-MS (SIM) 

metanol 

alsó méréshatár: 500 µg/l 

dietil-éter; etanol; 2-propanol; 1-propanol;allil-alkohol; 

izobutanol;1-butanol 

alsó méréshatár: 50 µg/l komponensenként 

aceton; terc-butanol; diizopropil-éter; szek-butanol; 

terc-butil-formiát; dietoximetán; 1,4-dioxán; 

metil-propil-keton; butil-metil-keton; ciklohexanon 

alsó méréshatár: 20 µg/l komponensenként 

metil-acetát; metil-terc-butil-éter (MTBE); etil-acetát; 

etil-metil-keton; tiofén; izopropil-acetát, izobutil-metil-keton; 

izobutil-acetát, 1-butil-acetát; n-amil-acetát 

alsó méréshatár: 5 µg/l komponensenként 

tetrahidrofurán; tetrahidrotiofén 

alsó méréshatár: 0,5 µg/l komponensenként 

EPA Method 8015C:2007 

(EPA Method 5021A:2003) 

 Extrahálható szénhidrogének (EPH) (C10-C40) 

GC-FID 

alsó méréshatár: 10 µg/l 

MSZ 1484-7:2009 

 Extrahálható szénhidrogének (EPH) (C10-C40) 

GC-FID 

alsó méréshatár: 10 µg/l 

MSZ EN ISO 9377-2:2001 

 Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén (TPH C5-C40) 

számítás 

számított alsó méréshatár: 35 µg/l 

WBSE-75:2019 

 Policiklusos aromás szénhidrogének 

GC-MS (SIM) 

naftalin; 2-metilnaftalin; 1-metilnaftalin; acenaftilén; 

acenaftén; fluorén; fenantrén; antracén; fluorantén; pirén; 

benzo[a]antracén; krizén; benzo[b]fluorantén; 

benzo[k]fluorantén; benzo[e]pirén; benzo[a]pirén; 

indeno[1,2,3-cd]pirén; dibenzo[a,h]antracén; 

benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár: 0,001 µg/l komponensenként 

MSZ 1484-6:2003 

 Poliklórozott bifenilek 

GC-MS (SIM) 

PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118; PCB 153; PCB 138; 

PCB 180 

alsó méréshatár: 0,0001 µg/l komponensenként 

MSZ 1484-11:2003 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Tri-, tetra-, penta- és hexaklórbenzol 

GC-MS (SIM) 

1,3,5-triklórbenzol; 1,2,4-triklórbenzol; 1,2,3-triklórbenzol; 

1,2,3,4-tetraklórbenzol; 1,2,3,5-tetraklórbenzol és 

1,2,4,5-tetraklórbenzol; pentaklórbenzol; hexaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 

MSZ 1484-8:2004 

 Fenolok 

GC-MS (SIM) 

fenol; 2-krezol; 3-krezol; 4-krezol; pirokatechin; rezorcin 

alsó méréshatár: 1 µg/l komponensenként 

MSZ 1484-9:2009 

7.3. szakasz 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Klórfenolok 

GC-MS (SIM) 

2-klórfenol; 3-klórfenol; 4-klórfenol; 2,6-diklórfenol; 

2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol; 3,5-diklórfenol; 

2,3-diklórfenol; 3,4-diklórfenol; 2,4,6-triklórfenol; 

2,3,6-triklórfenol; 2,3,5-triklórfenol; 2,4,5-triklórfenol; 

2,3,4-triklórfenol; 3,4,5-triklórfenol; 2,3,5,6-tetraklórfenol; 

2,3,4,6-tetraklórfenol; 2,3,4,5-tetraklórfenol; pentaklórfenol 

alsó méréshatár: 0,1 µg/l komponensenként 

MSZ EN 12673:2000 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Nem illékony szerves vegyületek 

GC-MS (SCAN) 

metapirilén; rezorcin 

alsó méréshatár: 100 µg/l komponensenként 

1,2-dinitrobenzol; 1,4-dinitrobenzol; 1,4-dioxán; 

2,4-dinitrofenol; 2-nitroanilin; 2-pikolin (2-metilpiridin); 

3-nitroanilin; 4,6-dinitro-2-krezol; 4-nitrofenol; 

4-nitrokinolin-N-oxid; benzidin; bisz(2-klórizopropil)-éter; 

N-nitrozopirrolidin; pentaklórfenol 

alsó méréshatár: 50 µg/l komponensenként 

1,3-dinitrobenzol; 2-acetil-aminofluorén; 3,3'-diklórbenzidin; 4-

aminobifenil; 4-klór-3-metilfenol; 4-klóranilin; 

4-nitroanilin; anilin; aramit; benzil-alkohol; dimetoát; 

etil-metánszulfonát; famfur; fenacetin; izodrin; kepon; 

N-nitrozo-dietil-amin; N-nitrozo-dimetil-amin; 

N-nitrozo-etil-metil-amin; N-nitrozopiperidin; pentaklórnitrobenzol; 

szulfotep; tionazin 

alsó méréshatár: 20 µg/l komponensenként 

1,2,4,5-tetraklórbenzol; 1,2,4-triklórbenzol; 1,2-diklórbenzol; 1,3,5-

trinitrobenzol; 1,3-diklórbenzol; 1,4-diklórbenzol; 

1,4-naftokinon; 1-klórnaftalin; 1-metilnaftalin; 1-naftil-amin; 

2,3,4,6-tetraklórfenol; 2,3,5,6-tetraklórfenol; 

2,4,5-triklórfenol; 2,4,6-triklórfenol; 2,4-diklórfenol; 

2,4-dimetilfenol; 2,4-dinitrotoluol; 2,6-diklórfenol; 

2,6-dinitrotoluol; 2-klórfenol; 2-klórnaftalin; 2-krezol; 

2-metilnaftalin; 2-naftil-amin; 2-nitrofenol; 2-toluidin; 

3,3'-dimetilbenzidin; 3-krezol; 3-metilkolantrén; 4,4'-DDD; 4,4'-

DDE; 4,4'-DDT; 4-brómfenil-fenil-éter; 

4-klórfenil-fenil-éter; 4-krezol; 5-nitro-o-toluidin; 

7,12-dimetilbenzo[a]antracén; acenaftén; acenaftilén; acetofenon; 

aldrin; alfa-endoszulfán; alfa-HCH; alfa-klórdán; antracén; atrazin; 

azobenzol; benzaldehid; benzil-butil-ftalát; benzo[a]antracén; 

benzo[a]pirén; benzo[b]fluorantén; benzo[ghi]perilén; 

benzo[k]fluorantén; béta-endoszulfán; béta-HCH; bifenil; bisz(2-

etilhexil)-adipát; 

bisz(2-etilhexil)-ftalát; bisz(2-klóretil)-éter; 

alsó méréshatár: 10 µg/l komponensenként 

 EPA Method 8270E:2018 

(EPA Method 3510C:1996) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Nem illékony szerves vegyületek (folytatás) 

GC-MS (SCAN) 

bisz(2-klóretoxi)metán; delta-HCH; diallát (cisz & transz); 

dibenzo[a,h]antracén; dibenzo[a,j]akridin; dibenzofurán; 

dieldrin; dietil-ftalát; difenil-amin; difenil-éter; dimetil-ftalát; 

di-n-butil-ftalát; di-n-oktil-ftalát; diszulfoton; 

endoszulfán-szulfát; endrin; endrin-aldehid; endrin-keton; 

etil-metakrilát; etil-paration; fenantrén; fenol; fluorantén; 

fluorén; forát; gamma-HCH (lindán); gamma-klórdán; 

heptaklór; heptaklór-epoxid; hexaklórbenzol; 

hexaklórbutadién; hexaklórciklopentadién; hexaklóretán; 

hexaklórpropén; indeno[1,2,3-cd]pirén; izoforon; izoszafrol; 

kaprolaktám; karbazol; klórbenzilát; krizén; 

metil-metánszulfonát; metil-paration; metoxiklór; naftalin; 

nitrobenzol; N-nitrozo-dibutil-amin; 

N-nitrozo-di-n-propil-amin; N-nitrozomorfolin; 

O,O,O-trietil-tiofoszfát; p-dimetilaminoazobenzol; 

pentaklórbenzol; pentaklóretán; pirén; propizamid; szafrol 

alsó méréshatár: 10 µg/l komponensenként 

 EPA Method 8270E:2018 

(EPA Method 3510C:1996) 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Nem illékony szerves vegyületek 

GC-MS (SIM) 

naftalin; 2-metilnaftalin; 1-metilnaftalin; acenaftilén; 

acenaftén; fluorén; fenantrén; antracén; fluorantén; pirén; 

benzo[a]antracén; krizén; benzo[b]fluorantén; 

benzo[k]fluorantén; benzo[e]pirén; benzo[a]pirén; 

indeno[1,2,3-cd]pirén; dibenzo[a,h]antracén; 

benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár: 0,001 µg/l komponensenként 

fenol; 2-krezol; 3-krezol; 4-krezol; pirokatechin; rezorcin 

alsó méréshatár: 1 µg/l komponensenként 

2-klórfenol; 3-klórfenol; 4-klórfenol; 2,6-diklórfenol; 

2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol; 3,5-diklórfenol; 

2,3-diklórfenol; 3,4-diklórfenol; 2,4,6-triklórfenol; 

2,3,6-triklórfenol; 2,3,5-triklórfenol; 2,4,5-triklórfenol; 

2,3,4-triklórfenol; 3,4,5-triklórfenol; 2,3,5,6-tetraklórfenol; 

2,3,4,6-tetraklórfenol; 2,3,4,5-tetraklórfenol; pentaklórfenol 

alsó méréshatár: 0,1 µg/l komponensenként 

4-oktilfenol; 4-nonilfenol; 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 

dimetil-ftalát; dietil-ftalát; di-n-butil-ftalát; benzil-butil-ftalát; 

bisz(2-etilhexil)-ftalát; di-n-oktil-ftalát 

alsó méréshatár: 0,1 µg/l komponensenként 

1,3,5-triklórbenzol; 1,2,4-triklórbenzol; 1,2,3-triklórbenzol; 

1,2,3,4-tetraklórbenzol; 1,2,4,5-tetraklórbenzol; 

1,2,3,5-tetraklórbenzol; pentaklórbenzol; hexaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 

 EPA Method 8270E:2018 

(EPA Method 3510C:1996) 

 Rövidláncú klórozott szénhidrogének (SCCP) 

GC-ECD 

alsó méréshatár: 0,3 µg/l 

WBSE-44:2008 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Glikolok 

GC-MS (SIM) 

etilénglikol; propilénglikol; 2-propoxietanol; 1,4-butándiol; 

etildiglikol; butil-glikolát; dietilénglikol; dipropilénglikol; 

2-hexoxietanol; 2-fenoxietanol 

alsó méréshatár: 1 mg/l komponensenként 

WBSE-45:2009 

3.1. szakasz 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Szerves nitrogén és foszforvegyületek 

GC-MS (SIM) 

ametrin; atrazin; cianazin; dezetil-atrazin; dezizopropil-

atrazin; dezmetrin; diazinon; dimetoát; diszulfoton; etil-

paration; etoprofosz; famfur; fenitrotion; fenklórfosz; forát; 

hexazinon; izofenfosz; klórfenvinfosz; klórpirifosz; 

koumafosz; malation; metidation; metil-paration; metribuzin; 

O,O,O-trietil-tiofoszfát; pendimetalin; prometrin; propazin; 

protiofosz; simazin; szebutilazin; szulfotep; terbutilazin; 

terbutrin; tetraklórvinfosz; tionazin; trifluralin; trikloronát 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 

MSZ EN ISO 10695:2000 

3. fejezet 

 Foszforsavészterek 

GC-MS (SIM) 

diazinon; dimetoát; diszulfoton; etil-paration; etoprofosz; 

famfur; fenitrotion; fenklórfosz; forát; izofenfosz; 

klórfenvinfosz; klórpirifosz; koumafosz; malation; 

metidation; metil-paration; O,O,O-trietil-tiofoszfát; 

protiofosz;szulfotep; tetraklórvinfosz; tionazin; trikloronát 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 

MSZ EN 12918:2000 

 Nonil-, és oktilfenolok 

GC-MS (SIM) 

4-oktilfenol; 4-nonilfenol; 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 

MSZ EN ISO 18857-1:2007 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Gyógyszermaradványok és metabolitjaik 

HPLC-MS/MS 

acebutolol; atenolol; betaxolol; karbamazepin; cimetidin; 

ciprofloxacin; enalapril; enrofloxacin; eritromicin; famotidin; 

flumekin; fluoxetin; metoprolol; omeprazol; propranolol; 

ramipril; ranitidin; szulfaklórpiridazin; szulfadiazin; 

szulfadimetoxin; szulfadimidin; szulfamerazin; szulfametizol; 

szulfametoxazol; szulfaszalazin; szulfatiazol; trimetoprim 

alsó méréshatár: 0,005 µg/l komponensenként 

4-epiklórtetraciklin; 4-epioxitetraciklin; 4-epitetraciklin; 

4-nonilfenol; acenokumarol; salbutamol; amlodipin; 

amoxicillin; ampicillin; atorvasztatin; 

benzilpenicillin;biszoprolol; biszfenol-A; koffein; karvedilol; 

klórtetraciklin; klenbuterol; kloxacillin; kodein; kotinin; 

demeklociklin; dezloratadin; diazepám; diklofenák; 

dikloxacillin; diltiazem; doxiciklin; ezmolol; fluvasztatin; 

fenoximetilpenicillin; furoszemid; gemfibrozil; 

hidroklórtiazid; ibuprofén; indapamid; iopamidol; iopromid; 

ketoprofén; lanzoprazol; linkomicin; lizinopril; lomefloxacin; 

loratadin; lovasztatin; metamizol; metformin; mikonazol; 

nafcillin; naproxen; nifedipin; nimodipin; nizatidin; 

norfloxacin; ofloxacin; oxacillin; oxolinsav; oxprenolol; 

oxitetraciklin; pantoprazol; paracetamol; propifenazon; 

roxitromicin; szalmeterol; szarafloxacin; szimvasztatin; 

szotalol; tetraciklin; tiabendazol; timolol; triklokarbán; 

triklozán 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 

tilozin 

alsó méréshatár: 0,02 µg/l 

piridin 

alsó méréshatár: 0,25 µg/l 

anilin; metanilsav; szulfanilsav 

alsó méréshatár: 0,5 µg/l komponensenként 

EPA Method 1694:2007 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat 

Tri-, tetra-, penta- és hexaklórbenzol 

GC-MS (SIM) 

1,3,5-triklórbenzol; 1,2,4-triklórbenzol; 1,2,3-triklórbenzol; 

1,2,3,4-tetraklórbenzol; 1,2,3,5-tetraklórbenzol és 

1,2,4,5-tetraklórbenzol; hexaklórbenzol 

alsó méréshatár:  0,01 µg/l komponensenként 

pentaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,002 µg/l komponensenként 

MSZ 1484-8:2004 

 Tributil-ón kation 

GC-MS (SIM) 

alsó méréshatár: 0,0005 µg/dm3 

EN ISO 17353:2005 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

) Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik # 

GC-MS (SIM) 

2,4’-DDD; 4,4’-DDD és 2,4'-DDT; 4,4’-DDE; 4,4’-DDT 

alsó méréshatár: 0,0002 µg/l komponensenként 

2,4’-DDE; aldrin; alfa-endoszulfán; alfa-HCH; alfa-klórdán; 

béta-endoszulfán; béta-HCH; delta-HCH; dieldrin; 

endoszulfán-szulfát; endrin; endrin-aldehid; endrin-keton; 

gamma-HCH (lindán); gamma-klórdán; heptaklór; heptaklór-

epoxid; hexaklórbenzol; izodrin; metoxiklór 

alsó méréshatár: 0,001 µg/l komponensenként 

cipermetrin 

alsó méréshatár: 0,002µg/l 

dikofol 

alsó méréshatár: 0,004 µg/l 

2-etilnitrobenzol; 2-fenil-fenol; 4-etilnitrobenzol; acetoklór; 

AD-67; alaklór; ametrin; atrazin; benfluralin; butaklór; 

butilát; cianazin; deltametrin, dezetil-atrazin; dezizopropil-

atrazin; dezmetrin; diazinon; difenamid; dimetoát; 

diszulfoton; EPTC; etil-paration; etoprofosz; famfur; 

fenitrotion; fenklórfosz; fenpropatrin; forát; hexazinon; 

izofenfosz; klórfenvinfosz; klórpirifosz; klórprofám; 

klórtalonil; koumafosz; malation; metidation; metil-paration; 

metolaklór; metribuzin; norflurazon; O,O,O-trietil-tiofoszfát; 

pendimetalin; permetrin; pirimikarb; prometrin; propaklór; 

propazin; propizoklór; protiofosz; sanmarton; simazin; 

szebutilazin; szulfotep; terbutilazin; terbutrin; 

tetraklórvinfosz; tionazin; trifluralin; trikloronát; 

alsó méréshatár: 0,01µg/l komponensenként 

WBSE-47:2019 # 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, vizes kivonat) 

Nem illékony szerves vegyületek 

GC-MS (SIM) 

butil-hidroxi-toluol (BHT), trifenil-foszfát 

alsó méréshatár: 0,05 µg/l 

komponensenként 

WBSE-120:2016 

 Nem illékony szerves vegyületek 

GC-ECD 

toxafén 

alsó méréshatár: 0,1 µg/l 

EPA Method 8081B:2007 

 Policiklusos aromás szénhidrogének 

GC-MS/MS (SIM) 

2-metilnaftalin; 1-metilnaftalin; fluorén; fenantrén; antracén; 

fluorantén; pirén; benzo[a]antracén; krizén; 

benzo[b]fluorantén; benzo[k]fluorantén; benzo[e]pirén; 

benzo[a]pirén; indeno[1,2,3-cd]pirén; dibenzo[a,h]antracén; 

benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár: 0,00005 µg/l komponensenként 

naftalin 

alsó méréshatár: 0,00010 µg/l 

acenaftilén; acenaftén 

alsó méréshatár: 0,00020 µg/l komponensenként 

WBSE-138:2018 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Hormonok 

HPLC-MS/MS 

androszténdion; kortizol; kortizon; dezogesztrel; 

levonorgesztrel; mesztranol; noretiszteron; progeszteron; 

tesztoszteron 

alsó méréshatár: 0,001 µg/l komponensenként 

17-alfa-etinilösztradiol; 17-béta-ösztradiol; ösztriol; ösztron 

alsó méréshatár: 0,005 µg/l komponensenként 

EPA Method 539:2010 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, vizes kivonat) 

Illékony szénhidrogének (VPH) 

headspace GC-MS (SCAN) 

VALPH (C5-C12) 

alsó méréshatár: 10 µg/l 

pentán; hexán; heptán; oktán; nonán; dekán; undekán; 

dodekán; metil-terc-butil-éter (MTBE); etil-terc-butil-éter 

(ETBE); terc-amil-metil-éter (TAME); toluol; etilbenzol;  

1,3-xilol és 1,4-xilol; 1,2-xilol; sztirol; izopropilbenzol; n-

propilbenzol;  

1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol;  

1,3,5-trimetilbenzol; 1-etil-2-metilbenzol; terc-butilbenzol; 

1,2,4-trimetilbenzol; szek-butilbenzol;  

1-izopropil-4-metilbenzol; 1,2,3-trimetilbenzol; 1,3-

dietilbenzol; 1,4-dietilbenzol; n-butilbenzol; 

1,3-diizopropilbenzol; 1,3,5-trietilbenzol; naftalin 

alsó méréshatár: 1 µg/l komponensenként 

benzol 

alsó méréshatár: 0,2 µg/l  

WBSE-26:2019 

5.2. szakasz 

 Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén  

(TPH C5-C40) 

számítás 

számított alsó méréshatár: 20 µg/l 

WBSE-75:2019 

 Perfluor-alkil vegyületek 

HPLC-MS/MS 

Perfluoro-oktánsav, perfluorooktán-szulfonsav 

alsó méréshatár: 0,00015 µg/l komponensenként 

WBSE-121:2019 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, vizes kivonat) 

Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik 

HPLC-MS/MS 

2,4,5-T; 2,4-D; 3-hidroxikarbofurán; 5-hidroxitiabendazol; acetamiprid; 

acetoklór; acibenzolar-S-metil; aklonifén; alaklór; aldikarb; ametrin; 

amidoszulfuron; aminokarb; anilofosz; atrazin; azakonazol; azametifosz; 

azinfosz-etil; azinfosz-metil; aziprotrin; azoxistrobin; benalaxil; 

bendiokarb; benszulfuron-metil; bentazon; bentiavalikarb-izopropil; 

benzoximát; benztiazuron; bifenox; bitertanol; boszkalid; bromacil; 

bromoxinil; bromukonazol; bupirimát; buprofezin; butafenacil; butaklór; 

buturon; cianazin; cianofenfosz; cibutrin; cikloát; cimoxanil; cinidon-

etil; cinoszulfuron; ciprodinil; ciprokonazol; demeton-S és Demeton O; 

demeton-S-metil-szulfon; dezetil-atrazin; dezizopropil-atrazin; 

dezmetrin; diazinon; dietofenkarb; difenamid; difenokonazol; 

difenoxuron; diflubenzuron; diflufenikan; diklobutrazol; diklofop-metil; 

diklórfosz; diklórprop; dikrotofosz; dimefox; dimefuron; dimetaklór; 

dimeténamid; dimetirimol; dimetoát; dimetomorf; dimoxistrobin; 

dinikonazol; dioxakarb; dipropetrin; diszulfoton-szulfoxid; diuron; 

dodemorf; edifenfosz; epoxikonazol; etakonazol; etidimuron; 

etiofenkarb; etiofenkarb-szulfon; etiofenkarb-szulfoxid; etion; etirimol; 

etoprofosz; etoxazol; etrimfosz; famfur; famoxadon; fenamidon; 

fenamifosz; fenarimol; fenazakvin; fenbukonazol; fenfuram; 

fenhexamid; fenklorazol-etil; fenoxaprop-etil; fenoxikarb; fenpiklonil; 

fenpiroximát; fenpropimorf; fenszulfotion; fenszulfotion-szulfon; 

fention; fention- szulfon; fentoát; fenuron; flamprop-izopropil; 

flamprop-metil; flazaszulfuron; floraszulam; fluazifop-butil; fluazuron; 

fludioxonil; flufenacet; flukvinkonazol; flumioxazin; fluometuron; 

fluopikolid; fluoroglikofén-etil; fluridon; flurokloridon; flurtamon; 

flutiacet-metil; flutriafol; fluzilazol; forát-szulfon; forát-szulfoxid; 

forklórfenuron; foszalon; foszfamidon; foszmet; fosztiazát; foxim; 

fuberidazol; furalaxil; furatiokarb; haloxifop; haloxifop-2-etoxietil; 

haloxifop-metil; heptenofosz; hexakonazol; hexazinon; hexitiazox; 

imazakvin; imazalil; imidakloprid; ioxinil; iprobenfosz; iprovalikarb; 

izokarbamid; izoprokarb; izoproturon; izoxaben; izoxadifen-etil; 

izoxaflutol; izoxation; jodoszulfuron-metil; kaduszafosz; karbaril; 

karbendazim; karbetamid; karbofurán; karboxin; karfentrazon-etil; 

klodinafop-propargil; klofentezin; klokvintocet-mexil; klomazon; 

klórbromuron; klórfenvinfosz; kloridazon; klóroxuron; klórpirifosz; 

klórpirifosz-metil; klórszulfuron; klórtiofosz; klórtoluron; klotianidin; 

krezoxim-metil; krimidin; kromafenozid; krotoxifosz; krufomát; 

koumafosz; kvinalfosz; kvinoklamin; kvinoxifen; lenacil; linuron; 

WBSE-123:2016 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, vizes kivonat) 

Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik 

(folytatás) 

HPLC-MS/MS 

malaoxon; malation; MCPA; MCPB; mefenpir-dietil; 

mefoszfolán; mekarbam; mekoprop; mepronil; 

metabenztiazuron; metakrifosz; metalaxil; metamitron; 

metazaklór; metfuroxam; metidation; metiokarb; metiokarb-

szulfoxid; metkonazol; metobromuron; metolaklór; 

metolkarb; metomil; metoprotrin; metoszulam; 

metoxifenozid; metoxuron; metrafenon; metribuzin; 

metszulfuron-metil; mevinfosz; miklobutanil; molinát; 

monolinuron; monuron; naled; napropamid; neburon; 

nikoszulfuron; nitenpiram; nitralin; norflurazon; nuarimol; 

oxadiazon; oxadixil; oxamil; oxidemeton-metil; oxikarboxin; 

paklobutrazol; paraoxon; paraoxon-metil; pencikuron; 

pendimetalin; penkonazol; pikoxistrobin; pimetrozin; 

piperonil-butoxid; piraflufen-etil; piraklofosz; piraklostrobin; 

pirazofosz; piridaben; piridafention; piridafol; 

pirifenox;pirimetanil; pirimifosz-etil; pirimifosz-metil; 

pirimikarb; pirimikarb-dezmetil; pirimikarb-

dezmetilformamid; piriproxifen; primiszulfuron-metil; 

profam; profenofosz; prokloráz; prokvinazid; promekarb; 

prometon; prometrin; propaklór; propamokarb; propanil; 

propargit; propazin; propetamfosz; propikonazol; 

propizamid; propizoklór; propoxur; proszulfokarb; 

proszulfuron; rotenon; simazin; simekonazol; spiroxamin; 

szebutilazin; szekbumeton; sziltiofam; szimetrin; 

szulfentrazon; szulfoszulfuron; szulfotep; tebufenozid; 

tebukonazol; tebutam; tebutiuron; tepraloxidim; terbacil; 

terbumeton; terbutilazin; terbutrin; tetraklórvinfosz; 

tetrakonazol; tiabendazol; tiakloprid; tiametoxám; tidiazuron; 

tifenszulfuron-metil; tiodikarb; tionazin; tralkoxidim; 

triadimefon; triallát; triaszulfuron; triazofosz; triciklazol; 

trietazin; trifloxistrobin; triflumizol; triflumuron; 

trifluszulfuron-metil; trikloronát; tritikonazol; unikonazol; 

vamidotion; zoxamid 

alsó méréshatár: 0,0002 µg/l komponensenként 

WBSE-123:2016 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, vizes kivonat) 

Króm(VI) 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,005 mg/l 

MSZ EN ISO 18412:2007 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik # 

HPLC-MS/MS 
acenokumarol; amlodipin; atenolol; atorvasztatin; biszfenol-A; 

17-alfa-etinilösztradiol; 17-béta-ösztradiol; 4-metoxi-fahéjsav-2-

etilhexil-észter; acebutolol; androszténdion; azitromicin; 

betaxolol; bikalutamid; biszoprolol; buspiron; ciklosporin; 

cimetidin; ciprofloxacin; danofloxacin; demeklociklin; 

dezloratadin; diazepám; difloxacin; dihidrokodein; diklofenák; 

diltiazem; doxiciklin; enalapril; enoxacin; enrofloxacin; ezmolol; 

famotidin; fenobarbitál; fidaxomicin; fleroxacin; flumekin; 

fluoxetin; fluvasztatin; gemfibrozil; gesztodén; glibornurid; 

ibuprofén; imikvimod; indapamid;karbamazepin; karvedilol; 

cinoxacin; klaritromicin; klenbuterol; klindamicin; 

klórtetraciklin; kodein; kortizol; kortizon; kotinin; 

levonorgesztrel; linkomicin; lizinopril; lomefloxacin; 

lovasztatin; marbofloxacin; metoprolol; mikofenolsav; 

mikonazol; morfin; mupirocin; nalidixsav; naproxen; nifedipin; 

nimodipin; nizatidin; noretiszteron; norfloxacin; ofloxacin; 

ondanszetron; oxitetraciklin; oxolinsav; oxprenolol; ösztriol; 

ösztron; paracetamol; pravasztatin; progeszteron; propranolol; 

propifenazon; ramipril; ranitidin; sparfloxacin; szalbutamol; 

szalmeterol; szarafloxacin; szimvasztatin; szotalol; 

szulfabenzamid; szulfacetamid; szulfadiazin; szulfadimetoxin; 

szulfadimidin; szulfadoxin; szulfafenazol; szulfakinoxalin; 

szulfaklórpiridazin; szulfaklozin; szulfamerazin; szulfameter; 

szulfametizol; szulfametoxazol; szulfametoxipiridazin; 

szulfamonometoxin; szulfamoxol; szulfapiridin; szulfaszalazin; 

szulfatiazol; szulfizomidin; szulfizoxazol; takrolimusz; 

tesztoszteron; tetraciklin; tiabendazol; tilmikozin; triklokarbán; 

triklozán; trimetoprim; zaleplon  
alsó méréshatár: 0,001 µg/l komponensenként 

WBSE-124:2019 # 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, vizes kivonat) 

Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik 

GC-MS/MS 

aldrin, alfa-endoszulfán, béta-endoszulfán, cipermetrin, 

dieldrin, endrin 

alsó méréshatár: 0,0002 µg/l komponensenként 

EPTC, 2,4’-DDD, 2,4’-DDT, 4,4’-DDD, 4,4’-DDE, 4,4’-

DDT, alfa-HCH, alfa-klórdán, benfluralin, béta-HCH, delta-

HCH, dikofol, diszulfoton, endoszulfán-szulfát, endrin-

aldehid, endrin-keton, etil-paration, fenklórfosz, gamma-

HCH (Lindán), gamma-klórdán, hexaklórbenzol, izodrin, 

izofenfosz, metil-paration, metoxiklór, protiofosz, trifluralin 

alsó méréshatár: 0,00005 µg/l komponensenként 

heptaklór, heptaklór-epoxid 

alsó méréshatár: 0,00001 µg/l komponensenként 

WBSE-125:2016 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz) 

Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik # 

HPLC-MS/MS 
2,4,5-T; 2,4-D; 3-hidroxikarbofurán; 5-hidroxitiabendazol; acefát; 

acetamiprid; acetoklór; acibenzolar-S-metil; AD-67; alaklór; aldikarb; 
aldikarb-szulfon; aldikarb-szulfoxid; alletrin; ametrin; amidoszulfuron; 

aminokarb; anilofosz; atrazin; azakonazol; azametifosz; azinfosz-etil; 

azinfosz-metil; aziprotrin; azoxistrobin; barban; benalaxil; bendiokarb; 
benfurakarb; benszulfuron-metil; bentazon; bentiavalikarb-izopropil; 

benzoximát; benztiazuron; bifenazát; bifenox; bifentrin; bitertanol; 

boszkalid; bromacil; bromoxinil; bromukonazol; bupirimát; buprofezin; 
butafenacil; butaklór; butilát; butokarboxim-szulfoxid; buturon; cianazin; 

cianofenfosz; ciazofamid; cifenotrin; ciklanilid; cikloát; cikloxidim; 

cimoxanil; cinidon-etil; cinoszulfuron; cipermetrin; ciprodinil; ciprokonazol; 
ciromazin; deltametrin; demeton-S és demeton-O; demeton-S-metil; 

demeton-S-metil-szulfon; dezetil-atrazin; dezizopropil-atrazin; dezmedifám; 

dezmetil-formamido-pirimikarb; dezmetrin; diafentiuron; diazinon; dibróm; 
dietofenkarb; difenamid; difenokonazol; difenoxuron; diflubenzuron; 

diflufenikan; diklobutrazol; diklofention; diklofop-metil; diklórfosz; 

diklórprop; dikrotofosz; dimefox; dimefuron; dimetaklór; dimeténamid; 
dimetirimol; dimetoát; dimetomorf; dimoxistrobin; dinikonazol; dinotefurán; 

dinozeb; dioxakarb; dipropetrin; diszulfoton-szulfon; diszulfoton-szulfoxid; 

ditalimfosz; diuron; dodemorf; edifenfosz; EPN; epoxikonazol; etakonazol; 
etidimuron; etiofenkarb; etiofenkarb-szulfon; etiofenkarb-szulfoxid; etion; 

etirimol; etofenprox; etofumezát; etoprofosz; etoxazol; etrimfosz; famfur; 

famoxadon; fenamidon; fenamifosz; fenarimol; fenazakvin; fenbukonazol; 
fenfuram; fenhexamid; fenitrotion; fenklorazol-etil; fenmedifám; 

fenobukarb; fenoxaprop-etil; fenoxikarb; fenpiklonil; fenpiroximát; 

fenpropatrin; fenpropidin; fenpropimorf; fenszulfotion; fenszulfotion-
szulfon; fention; fention-szulfoxid; fentoát; fenuron; fipronil; fipronil-

szulfon; flamprop-izopropil; flamprop-metil; flazaszulfuron; flonikamid; 

floraszulam; fluazifop-butil; fluazinam; fluazuron; fludioxonil; flufenacet; 
flufenoxuron; flukvinkonazol; flumioxazin; fluometuron; fluopikolid; 

fluoroglikofén-etil; fluridon; flurokloridon; fluroxipir-meptil; flurtamon; 
flutiacet-metil; flutriafol; fluzilazol; fomezafen; fonofosz; forát; forát-

szulfon; forát-szulfoxid; forklórfenuron; formetanát; formotion; foszalon; 

foszfamidon; foszmet; fosztiazát; foxim; fuberidazol; furalaxil; furatiokarb; 
halfenprox; halofenozid; haloxifop; haloxifop-etoxietil; 

haloxifop-metil; heptenofosz; hexaflumuron; hexakonazol; hexazinon; 

hexitiazox; imazakvin; imazalil; imidakloprid; indoxakarb; ioxinil; 

iprobenfosz; iprovalikarb; izokarbamid; izoprokarb; izoproturon; izoxaben; 

izoxadifen-etil; izoxaflutol; izoxation; jodoszulfuron-metil; kaduszafosz; 

karbaril; karbendazim; karbetamid; karbofurán; karboxin; karfentrazon-etil; 
kinalfosz; kinoklamin; kinoxifen; kletodim; klodinafop-propargil; 

klofentezin; klokvintocet-mexil 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 

WBSE-93:2020 # 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz) 

Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik # 

(folytatás) 

HPLC-MS/MS 
klomazon; klórbromuron; klórfenvinfosz; klórfluazuron; kloridazon; 

klóroxuron; klórpirifosz; klórpirifosz-metil; klórszulfuron; klórtiamid; 
klórtiofosz; klórtoluron; klotianidin; koumafosz; krezoxim-metil; krimidin; 

kromafenozid; krotoxifosz; krufomát; lenacil; linuron; lufenuron; malaoxon; 

malation; MCPA; MCPB; mefenpir-dietil; mefoszfolán; mekarbam; 
mekoprop; mepanipirim; mepronil; metabenztiazuron; metakrifosz; 

metalaxil; metamidofosz; metamitron; metazaklór; metfuroxam; metidation; 
metiokarb; metiokarb-szulfon; metiokarb-szulfoxid; metkonazol; 

metobromuron; metolaklór; metolkarb; metomil; metoprotrin; metoszulam; 

metoxifenozid; metoxuron; metrafenon; metribuzin; metszulfuron-metil; 
mevinfosz; miklobutanil; molinát; monokrotofosz; monolinuron; monuron; 

napropamid; neburon; nikoszulfuron; nitenpiram; nitralin; norflurazon; 

novaluron; nuarimol; ometoát; oxadiazon; oxadixil; oxamil; oxamil-oxim; 
oxidemeton-metil; oxikarboxin; paklobutrazol; paraoxon; paraoxon-metil; 

pencikuron; pendimetalin; penkonazol; permetrin; pikolinafen; 

pikoxistrobin; pimetrozin; piperonil-butoxid; piraflufen-etil; piraklofosz; 
piraklostrobin; pirazofosz; piridaben; piridafention; piridafol; piridalil; 

pirifenox; pirimetanil; pirimifosz-etil; pirimifosz-metil; pirimikarb; 

pirimikarb-dezmetil; piriproxifen; 
primiszulfuron-metil; profam; profenofosz; profoxidim; prokloráz; 

prokvinazid; promekarb; prometon; prometrin; propaklór; propamokarb; 

propanil; propargit; propazin; propetamfosz; propikonazol; propizamid; 

propizoklór; propoxur; proszulfokarb; proszulfuron; rimszulfuron; rotenon; 

sanmarton; simazin; simekonazol; spinozin A; spinozin D; spirodiklofen; 

spiromezifen; spiroxamin; szebutilazin; szekbumeton; szetoxidim; 
sziltiofam; szimetrin; szulfentrazon; szulfoszulfuron; szulfotep; szulkotrion; 

szulprofosz; tau-fluvalinát; tebufenozid; tebufenpirád; tebukonazol; tebutam; 

tebutiuron; teflubenzuron; temefosz; TEPP; tepraloxidim; terbacil; terbufosz; 
terbumeton; terbutilazin; terbutrin; tetraklórvinfosz; tetrakonazol; 

tetrametrin; tiabendazol; tiakloprid; tiametoxám; tidiazuron; tifenszulfuron-

metil; tiodikarb; tiofanát-etil; tiofanát-metil; tiofanox; tiofanox-szulfon; 
tiofanox-szulfoxid; tiometon; tionazin; tolilfluanid; tolklofosz-metil; 

tralkoxidim; triadimefon; triadimenol; triallát; triaszulfuron; triazofosz; 

tribenuron-metil; triciklazol; trietazin; trifloxistrobin; triflumizol; 
triflumuron; trifluszulfuron-metil; triforin; triklórfon; trikloronát; 

tritikonazol; unikonazol; vamidotion; zoxamid 

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 
dicamba 

alsó méréshatár: 0,05 µg/l komponensenként 

WBSE-93:2020 # 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz) 

N-tartalmú vegyületek 

HPLC-MS/MS 

piridin 

alsó méréshatár:  0,25 µg/l komponensenként 

anilin, metanilsav, szulfanilsav 

alsó méréshatár:  0,5 µg/l komponensenként 

WBSE-117:2019 

 Trícium 

dúsítás, folyadékszcintillációs mérés (LSC) 

alsó méréshatár: 0,02 Bq/l 

MSZ 19387:1987 

 Trícium 

folyadékszcintillációs mérés (LSC) 

alsó méréshatár: 1 Bq/l 

MSZ 19382:1977 

 Radon 

folyadékszcintillációs mérés (LSC) 

alsó méréshatár: 1 Bq/l 

MSZ 19383:1988 

 Radon 

folyadékszcintillációs mérés (LSC) 

alsó méréshatár: 2 Bq/l 

ISO 13164-4:2015 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Összes-alfa 

folyadékszcintillációs mérés (LSC) 

alsó méréshatár: 0,04 Bq/l 

MSZ EN ISO 11704:2019 

 Összes-béta 

folyadékszcintillációs mérés (LSC) 

alsó méréshatár: 0,08 Bq/l 

MSZ EN ISO 11704:2019 

Vizek 

(felszín alatti víz, felszíni víz, 

szennyvíz, vizes kivonat) 

Akut immobilizáció (EC50 24 óra, 48 óra) 

Daphnia akut toxicitási teszt 

ökotoxikológia 

MSZ EN ISO 6341:2013 

 Akut letális toxicitás (24h-LC50, 48h-LC50) 

Statikus halteszt 

ökotoxikológia 

MSZ EN ISO 7346-1:2000 

(MSZ 22902-3:1990) 

 Gyökérnövekedés gátlás (LC50, dil. TE) 

Csíranövényteszt 

ökotoxikológia 

MSZ 22902-4:1990 

Ipari víz (ipari folyamatokhoz 

vagy azok során felhasznált 

vizek) 

Oldott anionok 

ionkromatográfia 

bromid; fluorid; nitrit 

alsó méréshatár: 0,1 mg/l 

klorid; nitrát 

alsó méréshatár: 1,0 mg/l 

szulfát 

alsó méréshatár: 5 mg/l 

MSZ EN ISO 10304-1:2009 

 Zavarosság 

nefelometria 

alsó méréshatár: 0,25 NTU 

MSZ EN ISO 7027-1:2016 

 Permanganátindex 

permanganometria 

alsó méréshatár: 0,5 mg O2/l 

MSZ EN ISO 8467:1998 

Vizek 

(ipari víz, ásvány- és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, szennyvíz, vizes 

kivonat) 

Kémiai oxigénigény (kromátos) 

kromatometria 

alsó méréshatár: 30 mg/l 

MSZ ISO 6060:1991 

 Hexánnal extrahálható anyagok 

(SZOE, kátrány – SZOE poláros része) 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 1484-12:2002 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásványvíz és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, vizes kivonat) 

Szulfidion 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,01 mg/l 

MSZ 448-14:1990 

3. fejezet 

 Jodidion 

kinetometria 

alsó méréshatár: 0,005 mg/l 

MSZ 448-16:1987 

(visszavont szabvány) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Szabad és kötött szén-dioxid 

alkalimetria 

szabad CO2 

alsó méréshatár: 10 mg/l 

kötött CO2 

alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 448-23:1983 

2. és 3. fejezet 

 Szilícium-dioxid 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,2 mg/l  

MSZ 448-26:1991 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz, ásványvíz és gyógyvíz, 

felszín alatti víz, felszíni víz, 

fürdővíz, vizes kivonat) 

Metabórsav 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,05 mg/l 

MSZ 10889-2:1981 

Vizek 

(palackozott ivóvíz és ásványvíz, 

ivóvíz) 

Szín 

Vizuális vizsgálat 

  

MSZ 448-2:1967 

2.1. szakasz 

(visszavont szabvány) 

 Ortofoszfát 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,02 mg/l 

MSZ 448-18:2009 

 Bepárlási maradék, összes oldott anyag 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 2 mg/l  

MSZ 448-19:1986 

 Nitrit 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,01 mg NO2-/l 

MSZ 1484-13:2009 

4. fejezet 

 Haloecetsavak 

GC-MS (SIM) 

Monoklórecetsav, diklórecetsav, triklórecetsav, 

monobrómecetsav, dibrómecetsav 

alsó méréshatár: 6 µg/l komponensenként 

EPA Method 552.2:1995 

Vizek # 

(felszíni víz, ivóvíz) 

Glifozát és AMPA 

HPLC-MS/MS  

alsó méréshatár# :  0,2 µg/l  komponensenként 

ISO 16308:2014 # 

Felszín alatti víz Oldott metán (kockázatbecsléshez) 

GC-FID 

alsó méréshatár: 0,04 mg/l 

WBSE-27:2019 

Ivóvíz Akrilamid 

HPLC-MS/MS 

alsó méréshatár: 0,025 µg/l 

DIN 38413-6:2007 

Szennyvíz Összes szárazanyag, összes szárazanyag izzítási maradéka, 

összes szárazanyag izzítási vesztesége, oldott anyag, oldott 

anyag izzítási maradéka, oldott anyag izzítási vesztesége, 

lebegőanyag, lebegőanyag izzítási maradéka, lebegőanyag 

izzítási vesztesége, ülepíthető lebegőanyag, gyorsan ülepedő 

lebegőanyag 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 2 mg/l 

MSZ 260-3:1973 

 Extrahálható szénhidrogén (EPH) 

GC-FID 

alsó méréshatár 25 µg/l 

MSZ 20354:2003 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Perfluor-alkil vegyületek 

HPLC-MS/MS 

Perfluoro-oktánsav; perfluorooktán-szulfonsav 

alsó méréshatár:  0,0015 µg/l komponensenként 

WBSE-121:2019 

Szennyvíz Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik 

HPLC-MS/MS 
2,4,5-T; 2,4-D; 3-hidroxikarbofurán; 5-hidroxitiabendazol; acetamiprid; 
acetoklór; acibenzolar-S-metil; aklonifen; alaklór; aldikarb; ametrin; 

amidoszulfuron; aminokarb; anilofosz; atrazin; azakonazol; azametifosz; 

azinfosz-etil; azinfosz-metil; aziprotrin; azoxistrobin; benalaxil; bendiokarb; 
benszulfuron-metil; bentazon; bentiavalikarb-izopropil; benzoximát; 

benztiazuron; bifenox; bitertanol; boszkalid; bromacil; bromoxinil; 

bromukonazol; bupirimát; buprofezin; butafenacil; butaklór; buturon; 
cianazin; cianofenfosz; cibutrin; cikloát; cimoxanil; cinidon-etil; 

cinoszulfuron; ciprodinil; ciprokonazol; demeton-S; demeton-S-metil-szulfon; 

dezetil-atrazin; dezizopropil-atrazin; dezmetrin; diazinon; dietofenkarb; 
difenamid; difenokonazol; difenoxuron; diflubenzuron; diflufenikan; 

diklobutrazol; diklofop-metil; diklórfosz; diklórprop; dikrotofosz; dimefox; 

dimefuron; dimetaklór; dimeténamid; dimetirimol; dimetoát; dimetomorf; 
dimoxistrobin; dinikonazol; dioxakarb; dipropetrin; diszulfoton-szulfoxid; 

diuron; dodemorf; edifenfosz; epoxikonazol; etakonazol; etidimuron; 

etiofenkarb; etiofenkarb-szulfon; etiofenkarb-szulfoxid; etion; etirimol; 
etoprofosz; etoxazol; etrimfosz; famfur; famoxadon; fenamidon; fenamifosz; 

fenarimol; fenazakvin; fenbukonazol; fenfuram; fenhexamid; fenklorazol-etil; 

fenoxaprop-etil; fenoxikarb; fenpiklonil; fenpiroximát; fenpropimorf; 
fenszulfotion; fenszulfotion-szulfon; fention; fention-szulfon; fentoát; 

fenuron; flamprop-izopropil; flamprop-metil; flazaszulfuron; floraszulam; 

fluazifop-butil; fluazuron; fludioxonil; flufenacet; flukvinkonazol; 
flumioxazin; fluometuron; fluopikolid; fluoroglikofén-etil; fluridon; 

flurokloridon; flurtamon; flutiacet-metil; flutriafol; fluzilazol; forát-szulfon; 

forát-szulfoxid; forklórfenuron; foszalon; foszfamidon; foszmet; fosztiazát; 
foxim; fuberidazol; furalaxil; furatiokarb; haloxifop; haloxifop-2-etoxietil; 

haloxifop-metil; heptenofosz; hexakonazol; hexazinon; hexitiazox; imazakvin; 

imazalil; imidakloprid; ioxinil; iprobenfosz; iprovalikarb; izokarbamid; 
izoprokarb; izoproturon; izoxaben; izoxadifen-etil; izoxaflutol; izoxation; 

jodoszulfuron-metil; kaduszafosz; karbaril; karbendazim; karbetamid; 

karbofurán; karboxin; karfentrazon-etil; klodinafop-propargil; klofentezin;  

WBSE-123:2016 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Szennyvíz Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik 

(folytatás) 

HPLC-MS/MS 

klokvintocet-mexil; klomazon; klórbromuron; klórfenvinfosz; kloridazon; 

klóroxuron; klórpirifosz; klórpirifosz-metil; klórszulfuron; klórtiofosz; 
klórtoluron; klotianidin; krezoxim-metil; krimidin; kromafenozid; krotoxifosz; 

krufomát; koumafosz; kinalfosz; kinoklamin; kinoxifen; lenacil; linuron; 

malaoxon; malation; MCPA; MCPB; mefenpir-dietil; mefoszfolán; 

mekarbam; mekoprop; mepronil; metabenztiazuron; metakrifosz; metalaxil; 

metamitron; metazaklór; metfuroxam; metidation; metiokarb; metiokarb-

szulfoxid; metkonazol; metobromuron; metolaklór; metolkarb; metomil; 
metoprotrin; metoszulam; metoxifenozid; metoxuron; metrafenon; metribuzin; 

metszulfuron-metil; mevinfosz; miklobutanil; molinát; monolinuron; 

monuron; naled; napropamid; neburon; nikoszulfuron; nitenpiram; nitralin; 
norflurazon; nuarimol; oxadiazon; oxadixil; oxamil; oxidemeton-metil; 

oxikarboxin; paklobutrazol; paraoxon; paraoxon-metil; pencikuron; 

pendimetalin; penkonazol; pikoxistrobin; pimetrozin; piperonil-butoxid; 
piraflufen-etil; piraklofosz; piraklostrobin; pirazofosz; piridaben; 

piridafention; piridafol; pirifenox; pirimetanil; pirimifosz-etil; pirimifosz-

metil; pirimikarb; pirimikarb-dezmetil; pirimikarb-dezmetilformamid; 
piriproxifen; primiszulfuron-metil; profam; profenofosz; prokloráz; 

prokvinazid; promekarb; prometon; prometrin; propaklór; propamokarb; 
propanil; propargit; propazin; propetamfosz; propikonazol; propizamid; 

propizoklór; propoxur; proszulfokarb; proszulfuron; rotenon; simazin; 

simekonazol; spiroxamin; szebutilazin; szekbumeton; sziltiofam; szimetrin; 

szulfentrazon; szulfoszulfuron; szulfotep; tebufenozid; tebukonazol; tebutam; 

tebutiuron; tepraloxidim; terbacil; terbumeton; terbutilazin; terbutrin; 

tetraklórvinfosz; tetrakonazol; tiabendazol; tiakloprid; tiametoxám; tidiazuron; 
tifenszulfuron-metil; tiodikarb; tionazin; tralkoxidim; triadimefon; triallát; 

triaszulfuron; triazofosz; triciklazol; trietazin; trifloxistrobin; triflumizol; 

triflumuron; trifluszulfuron-metil; trikloronát; tritikonazol; unikonazol; 
vamidotion; zoxamid 

alsó méréshatár:  0,002 µg/l komponensenként 

WBSE-123:2016 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Szennyvíz Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik
#
 

HPLC-MS/MS 

acenokumarol; amlodipin; atenolol; atorvasztatin; biszfenol-A; 

17-alfa-etinilösztradiol; 17-béta-ösztradiol; 4-metoxi-fahéjsav-

2-etilhexil-észter; acebutolol; androszténdion; azitromicin 

betaxolol; bikalutamid; biszoprolol; buspiron; ciklosporin; 

cimetidin; ciprofloxacin; danofloxacin; demeklociklin; 

dezloratadin; diazepám; difloxacin; dihidrokodein; diklofenák; 

diltiazem; doxiciklin; enalapril; enoxacin; enrofloxacin; 

ezmolol; famotidin; fenobarbitál; fidaxomicin; fleroxacin; 

flumekin; fluoxetin; fluvasztatin; gemfibrozil; gesztodén; 

glibornurid; ibuprofén; imikvimod; indapamid; karbamazepin; 

karvedilol; cinoxacin; klaritromicin; klenbuterol; klindamicin; 

klórtetraciklin; kodein; kortizol; kortizon; kotinin; 

levonorgesztrel; linkomicin; lizinopril; lomefloxacin; 

lovasztatin; marbofloxacin; metoprolol; mikofenolsav; 

mikonazol; morfin; mupirocin; nalidixsav; naproxen; 

nifedipin; nimodipin; nizatidin; noretiszteron; norfloxacin; 

ofloxacin; ondanszetron; oxitetraciklin; oxolinsav; oxprenolol; 

ösztriol; ösztron; paracetamol; pravasztatin; progeszteron; 

propranolol; propifenazon; ramipril; ranitidin; sparfloxacin; 

szalbutamol; szalmeterol; szarafloxacin; szimvasztatin; 

szotalol; szulfabenzamid; szulfacetamid; szulfadiazin; 

szulfadimetoxin; szulfadimidin; szulfadoxin; szulfafenazol; 

szulfakinoxalin; szulfaklórpiridazin; szulfaklozin; 

szulfamerazin; szulfameter; szulfametizol; szulfametoxazol; 

szulfametoxipiridazin; szulfamonometoxin; szulfamoxol; 

szulfapiridin; szulfaszalazin; szulfatiazol; szulfizomidin; 

szulfizoxazol; takrolimusz; tesztoszteron; tetraciklin; 

tiabendazol; tilmikozin; triklokarbán; triklozán; trimetoprim; 

zaleplon  

alsó méréshatár: 0,01 µg/l komponensenként 

WBSE-124:2019 
#
 

Szennyvíz, felszín alatti víz, 

felszíni víz 

Biokémiai oxigénigény (BOI5) 

manometrikus módszer 

alsó méréshatár: 5 mg/l 

WBSE-56:2010 

Szennyvíziszap pH 

potenciometria 

mérési bizonytalanság:± 0,05 pH egység 

mérési tartomány: 2-12 

MSZ EN 15933:2013 

 A szárazanyag izzítási vesztesége, izzítási maradék 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 0,1 m/m % sz.a. 

MSZ EN 15935:2013 

 Szárazanyag-tartalom, víztartalom 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 0,1 m/m % 

MSZ EN 12880:2000 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Higany 

hideggőzös atomabszorpciós spektrometria 

alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a. 

MSZ 318-24:1984 

(visszavont szabvány) 

Szennyvíziszap Összes elem 

ICP-OES 

Cd; Co;Cu; Ni 

alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a. 

Cr; Mo; Ba; Pb; Sn; Zn 

alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. 

As, Se 

alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 

4. 1. szakasz és 6. fejezet 

 Égéshő 

kalorimetria 

alsó méréshatár: 0,1 MJ/kg 

MSZ EN 15170:2009 

 Fűtőérték 

számítás 

alsó méréshatár: 0,1 MJ/kg 

MSZ EN 15170:2009 

10. fejezet 

 Hidrogéntartalom 

elemanalízis 

alsó méréshatár: 0,1 m/m% 

MSZ EN 15407:2011 

(visszavont szabvány) 

Talaj és üledékek, szennyvíziszap Izzítási maradék és veszteség 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 0,01 m/m % sz.a. 

MSZ EN 15935:2013 

 TOC-tartalom 

égetés 

alsó méréshatár: 0,1 m/m % 

MSZ EN 13137:2003 

(visszavont szabvány) 

 TIC-tartalom 

égetés 

alsó méréshatár: 0,1 m/m % 

MSZ EN 13137:2003 

(visszavont szabvány) 

 TC-tartalom 

égetés 

alsó méréshatár: 0,1 m/m % 

MSZ EN 13137:2003 

(visszavont szabvány) 

 Króm (VI) 

ICP-OES 

alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 15192:2007 

(MSZ EN ISO 11885:2009) 

 Króm (VI) 

ICP-MS 

alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 15192:2007 

(MSZ EN ISO 17294-2:2017) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Összes elem 

ICP-OES 

Cd; Co; Cu; Ni 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sz.a. 

Cr; Mo; Ba; Pb; Sn; Zn 

alsó méréshatár:1 mg/kg sz.a. 

As; Se  

alsó méréshatár:5 mg/kg sz.a 

MSZ 21470-50:2006 

4. 1. szakasz és 6. fejezet 

Talaj és üledékek, szennyvíziszap Oldható elem 

ICP-OES 

Cd; Co;  

alsó méréshatár: 0,005 mg/kg  

Cu; Ni; Cr; Mo; Ba; Pb; Sn; Zn 

alsó méréshatár: 0,03 mg/kg 

As, Se 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg 

L/S=1:10 térfogatarányú kivonat esetén 

MSZ 21470-50:2006 

4. 1. szakasz és 6. fejezet 

 Elemek 

ICP-OES 

Be; Li; Cd; Co; Ti; V 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sz.a. 

Mo; Ba; Ag; Pb Fe; Mn; Cr; Cu; Ni; Sr; Sn; Sb; Al; Se; Si; Zn 

alsó méréshatár:1 mg/kg sz.a. 

Mg; Ca; K; P; As; S; Tl 

alsó méréshatár:5 mg/kg sz.a. 

Na; B 

alsó méréshatár:25 mg/kg sz.a. 

EPA Method 6010C:2007 

 Nyomelemek 

ICP-MS 

Pb; Be; Cd; Co; Tl; Be; Ni; V; Ba; Mn; U; Bi 

alsó méréshatár:0,01 mg/kg sz.a. 

 Mo; Ag; Cu; Hg 

alsó méréshatár:0,02 mg/kg sz.a. 

Cr;Sn 

alsó méréshatár:0,05 mg/kg sz.a. 

As; Se; Sb; Zn 

alsó méréshatár:0,1 mg/kg sz.a. 

Al 

alsó méréshatár:0,2 mg/kg sz.a. 

 B; Fe 

alsó méréshatár:1 mg/kg sz.a. 

EPA Method 6020A:2007 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Elemek 

ICP-MS 

Ce; Dy; Er; Eu; Gd; Ho; In; La; Lu; Nd; Pr; Rb; Rh; Sm; Tb; 

Tm; Y; Yb 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sza.a. 

Cs; Ge; Hf; Re; Sc; U; Zr 

alsó méréshatár:1 mg/kg sza.a. 

Nb; Ta; Th; W 

alsó méréshatár:2 mg/kg sza.a 

Ga; Os 

alsó méréshatár:5 mg/kg sza.a. 

Ir 

alsó méréshatár:10 mg/kg sza.a. 

WBSE-92:2019 

 Szelén 

ICP-OES hidrid technikával 

alsó méréshatár:0,1 mg/kg sza.a 

MSZ 21470-50:2006 

Talaj és üledékek, szennyvíziszap Illékony szénhidrogének (VPH) 

GC-MS (SCAN) 

VALPH (C5-C12) 

alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a. 

pentán; hexán; heptán; oktán; nonán; dekán; undekán; 

dodekán; metil-terc-butil-éter (MTBE); etil-terc-butil-éter 

(ETBE); terc-amil-metil-éter (TAME); benzol; toluol; 

etilbenzol; 1,3-xilol és 1,4-xilol; 1,2-xilol; sztirol; 

izopropilbenzol; n-propilbenzol; 1-etil-3-metilbenzol és 

1-etil-4-metilbenzol; 1,3,5-trimetilbenzol; 

1-etil-2-metilbenzol; terc-butilbenzol; 1,2,4-trimetilbenzol; 

szek-butilbenzol; 1-izopropil-4-metilbenzol; 

1,2,3-trimetilbenzol; 1,3-dietilbenzol; 1,4-dietilbenzol; 

n-butilbenzol; 1,3-diizopropilbenzol;1,3,5-trietilbenzol; 

naftalin 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. komponensenként 

WBSE-26:2019 

5.3. szakasz 

 Illékony aromás szénhidrogének 

GC-MS (SCAN) 

benzol; toluol; etilbenzol; 1,3-xilol és 1,4-xilol; 1,2-xilol; 

sztirol; izopropilbenzol; n-propilbenzol; 1-etil-3-metilbenzol 

és 1-etil-4-metilbenzol; 1,3,5-trimetilbenzol; 

1-etil-2-metilbenzol; terc-butilbenzol; 1,2,4-trimetilbenzol; 

szek-butilbenzol; 1-izopropil-4-metilbenzol; 

1,2,3-trimetilbenzol; 1,3-dietilbenzol; 1,4-dietilbenzol; 

n-butilbenzol; 1,3-diizopropilbenzol;1,3,5-trietilbenzol; 

naftalin 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-92:1998 

(MSZ 21470-93:2009 

7.3. szakasz) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Illékony halogénezett szénhidrogének 

GC-MS (SIM) 

1,1-diklóretén; 1,1,2-trifluor-triklóretán (freon113); 

diklórmetán; transz-diklóretén; 1,1-diklóretán; cisz-diklóretén; 

kloroform; szén-tetraklorid; 1,1,1-triklóretán; 1,2-diklóretán; 

triklóretén; 2,3-diklórpropén; 1,2-diklórpropán; 

brómdiklórmetán; 2-klóretanol; 2-klóretil-vinil-éter; 

cisz-1,3-diklórpropén; epiklórhidrin; tetraklóretén; 

transz-1,3-diklórpropén; 1,1,2-triklóretán; dibrómklórmetán; 

1,2-dibrómetán; klórbenzol; bromoform; brómbenzol; 

1,1,2,2-tetraklóretán; hexaklórbutadién; 1-klórnaftalin és 

2-klórnaftalin 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. komponensenként 

1,3-diklórbenzol; 1,4-diklórbenzol; 1,2-diklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a. komponensenként 

vinil-klorid 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-93:2009 

7.3. szakasz 

Talaj és üledékek, szennyvíziszap Illékony szerves vegyületek 

GC-MS (SIM) 

1,1,1,2-tetraklóretán; 1,1,1-triklóretán; 1,1,2,2-tetraklóretán; 

1,1,2-trifluor-triklóretán (freon 113); 1,1,2-triklóretán; 

1,1-diklór-1-propén; 1,1-diklóretán; 1,1-diklóretén; 

1,2,3-triklórbenzol; 1,2,3-triklórpropán; 1,2,4-triklórbenzol; 

1,2,4-trimetilbenzol; 1,2-dibróm-3-klórpropán; 

1,2-dibrómetán; 1,2-diklórbenzol; 1,2-diklóretán; 

1,2-diklórpropán; 1,2-xilol; 1,3,5-trimetilbenzol; 

1,3-diklórbenzol; 1,3-diklórpropán; 1,3-xilol és 1,4-xilol; 

1,4-diklórbenzol; 1-butil-acetát; 1-izopropil-4-metilbenzol; 

2,2-diklórpropán; 2-klór-1,3-butadién; 2-klóretanol; 2-klóretil-

vinil-éter; 2-klórtoluol; 2-nitropropán; 3-klór-propén; 4-

klórtoluol; aceton; akrilnitril; benzol; brómbenzol; 

brómdiklórmetán; brómklórmetán; brómmetán; bromoform; 

butil-metil-keton; 

cisz-1,3-diklórpropén; cisz-1,4-diklór-2-butén; 

cisz-diklóretén;; dibrómklórmetán; dibrómmetán; dietil-éter; 

difluordiklórmetán; diklórmetán; epiklórhidrin; 

etil-acetát; etilbenzol; etil-metakrilát; etil-metil-keton; 

fluortriklórmetán; hexaklórbutadién; izobutanol; 

izobutil-metil-keton; izopropil-acetát; izopropilbenzol; 

jódmetán; klórbenzol; klóretán; klórmetán; kloroform; 

metakrilonitril; metil-akrilát; metil-metakrilát; naftalin; 

n-butilbenzol; nitrobenzol; n-propilbenzol; pentaklóretán; 

propil-acetát; szek-butilbenzol; szén-tetraklorid; sztirol; terc-

butilbenzol; tetraklóretén; toluol; transz-1,3-diklórpropén; 

transz-1,4-diklór-2-butén; 

transz-diklóretén; triklóretén; vinil-acetát; vinil-klorid 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

EPA Method 8260C:2006 

(EPA Method 5035:1996;  

EPA Method 5021A:2003) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Extrahálható szénhidrogének (EPH) meghatározása a 160 °C-

520 °C forráspont-tartományban 

GC-FID 

alsó méréshatár:25 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-94:2009 

9.4.3. szakasz 

 Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén (TPH C5-C40) 

számítás 

számított alsó méréshatár:50 mg/kg sz. a. 

WBSE-75:2019 

 Policiklusos aromás szénhidrogének 

GC-MS (SIM) 

naftalin, 2-metilnaftalin, 1-metilnaftalin, acenaftilén, 

acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, 

benzo[a]antracén, krizén, benzo[b]fluorantén, 

benzo[k]fluorantén, benzo[e]pirén, benzo[a]pirén, 

indeno[1,2,3-cd]pirén, dibenzo[a,h]antracén, benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-84:2002 

9.4.3. szakasz 

(visszavont szabvány) 

Talaj és üledékek, szennyvíziszap Policiklusos aromás szénhidrogének 

GC-MS (SIM) 

naftalin, 2-metilnaftalin, 1-metilnaftalin, acenaftilén, 

acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, 

benzo[a]antracén, krizén, benzo[b]fluorantén, 

benzo[k]fluorantén, benzo[e]pirén, benzo[a]pirén, 

indeno[1,2,3-cd]pirén, dibenzo[a,h]antracén, benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ EN 16181:2018 

 Poliklórozott bifenilek 

GC-MS (SIM) 

PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118; PCB 153; PCB 138; 

PCB 180 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-98:2002 

9.4.3. szakasz 

 Poliklórozott bifenilek 

GC-ECD/MS (SIM) 

PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118; PCB 153; PCB 138; 

PCB 180 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

 MSZ EN 15308:2017 

 Tri-, tetra-, penta-, és hexaklór-benzol 

GC-MS (SIM) 

1,3,5-triklórbenzol; 1,2,4-triklórbenzol; 1,2,3-triklórbenzol; 

1,2,3,4-tetraklórbenzol; 1,2,3,5-tetraklórbenzol és 

1,2,4,5-tetraklórbenzol; pentaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

hexaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,001 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-95:2004 

9.4.3. szakasz 

 Mono-, dihidroxibenzol és krezolok 

GC-MS (SIM) 

fenol; 2-krezol; 3-krezol; 4-krezol; pirokatechin; rezorcin 

alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-96:2009 

7.4.1. szakasz 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Klórfenolok 

GC-MS (SIM) 

2-klórfenol; 3-klórfenol; 4-klórfenol; 2,6-diklórfenol; 

2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol; 3,5-diklórfenol; 

2,3-diklórfenol; 3,4-diklórfenol; 2,4,6-triklórfenol; 

2,3,6-triklórfenol; 2,3,5-triklórfenol; 2,4,5-triklórfenol; 

2,3,4-triklórfenol; 3,4,5-triklórfenol; 2,3,5,6-tetraklórfenol; 

2,3,4,6-tetraklórfenol; 2,3,4,5-tetraklórfenol; pentaklórfenol 

alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-97:2009 

7.4.1. szakasz 

Talaj és üledékek, szennyvíziszap Nem illékony szerves vegyületek 

GC-MS (SCAN) 

metapirilén; rezorcin 

alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a. komponensenként 

1,2-dinitrobenzol; 1,4-dinitrobenzol; 1,4-dioxán; 

2,4-dinitrofenol; 2-nitroanilin; 2-pikolin (2-metilpiridin); 

3-nitroanilin; 4,6-dinitro-2-krezol; 4-nitrofenol; 

4-nitrokinolin-N-oxid; benzidin; bisz(2-klórizopropil)-éter; 

N-nitrozopirrolidin; pentaklórfenol 

alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. komponensenként 

1,3-dinitrobenzol; 2-acetil-aminofluorén; 3,3'-diklórbenzidin; 

4-aminobifenil; 4-klór-3-metilfenol; 4-klóranilin; 

4-nitroanilin; anilin; aramit; benzil-alkohol; dimetoát; 

etil-metánszulfonát; famfur; fenacetin; izodrin; kepon; 

N-nitrozo-dietil-amin; N-nitrozo-dimetil-amin; 

N-nitrozo-etil-metil-amin; N-nitrozopiperidin; 

pentaklórnitrobenzol; szulfotep; tionazin 

alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. komponensenként 

 EPA Method 8270E:2018 

(EPA Method 3550C:2007) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Talaj és üledékek, szennyvíziszap Nem illékony szerves vegyületek (folytatás) 

GC-MS (SCAN) 

1,2,4,5-tetraklórbenzol; 1,2,4-triklórbenzol; 1,2-diklórbenzol; 

1,3,5-trinitrobenzol; 1,3-diklórbenzol; 1,4-diklórbenzol; 

1,4-naftokinon; 1-klórnaftalin; 1-metilnaftalin; 1-naftil-amin; 

2,3,4,6-tetraklórfenol; 2,3,5,6-tetraklórfenol; 

2,4,5-triklórfenol; 2,4,6-triklórfenol; 2,4-diklórfenol; 

2,4-dimetilfenol; 2,4-dinitrotoluol; 2,6-diklórfenol; 

2,6-dinitrotoluol; 2-klórfenol; 2-klórnaftalin; 2-krezol; 

2-metilnaftalin; 2-naftil-amin; 2-nitrofenol; 2-toluidin; 

3,3'-dimetilbenzidin; 3-krezol; 3-metilkolantrén; 4,4'-DDD; 

4,4'-DDE; 4,4'-DDT; 4-brómfenil-fenil-éter; 

4-klórfenil-fenil-éter; 4-krezol; 5-nitro-o-toluidin; 

7,12-dimetilbenzo[a]antracén; acenaftén; acenaftilén; 

acetofenon; aldrin; alfa-endoszulfán; alfa-HCH; alfa-klórdán; 

antracén; atrazin; azobenzol; benzaldehid; benzil-butil-ftalát; 

benzo[a]antracén; benzo[a]pirén; benzo[b]fluorantén; 

benzo[ghi]perilén; benzo[k]fluorantén; béta-endoszulfán; béta-

HCH; bifenil; bisz(2-etilhexil)-adipát; 

bisz(2-etilhexil)-ftalát; bisz(2-klóretil)-éter; 

bisz(2-klóretoxi)metán; delta-HCH; diallát (cisz & transz); 

dibenzo[a,h]antracén; dibenzo[a,j]akridin; dibenzofurán; 

dieldrin; dietil-ftalát; difenil-amin; difenil-éter; dimetil-ftalát; 

di-n-butil-ftalát; di-n-oktil-ftalát; diszulfoton; 

endoszulfán-szulfát; endrin; endrin-aldehid; endrin-keton; 

etil-metakrilát; etil-paration; fenantrén; fenol; fluorantén; 

fluorén; forát; gamma-HCH (lindán); gamma-klórdán; 

heptaklór; heptaklór-epoxid; hexaklórbenzol; 

hexaklórbutadién; hexaklórciklopentadién; hexaklóretán; 

hexaklórpropén; indeno[1,2,3-cd]pirén; izoforon; izoszafrol; 

kaprolaktám; karbazol; klórbenzilát; krizén; 

metil-metánszulfonát; metil-paration; metoxiklór; naftalin; 

nitrobenzol; N-nitrozo-dibutil-amin; 

N-nitrozo-di-n-propil-amin; N-nitrozomorfolin; 

O,O,O-trietil-tiofoszfát; p-dimetilaminoazobenzol; 

pentaklórbenzol; pentaklóretán; pirén; propizamid; szafrol 

alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. komponensenként 

 EPA Method 8270E:2018 

(EPA Method 3550C:2007) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Talaj és üledékek, szennyvíziszap Nem illékony szerves vegyületek 

GC-MS (SIM) 

naftalin, 2-metilnaftalin, 1-metilnaftalin, acenaftilén, 

acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, 

benzo[a]antracén, krizén, benzo[b]fluorantén, 

benzo[k]fluorantén, benzo[e]pirén, benzo[a]pirén, 

indeno[1,2,3-cd]pirén, dibenzo[a,h]antracén, benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár  0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

fenol; 2-krezol; 3-krezol; 4-krezol; pirokatechin; rezorcin  

alsó méréshatár  0,1 mg/kg sz.a. komponensenként 

2-klórfenol; 3-klórfenol; 4-klórfenol; 2,6-diklórfenol; 

2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol; 3,5-diklórfenol; 

2,3-diklórfenol; 3,4-diklórfenol; 2,4,6-triklórfenol; 

2,3,6-triklórfenol; 2,3,5-triklórfenol; 2,4,5-triklórfenol; 

2,3,4-triklórfenol; 3,4,5-triklórfenol; 2,3,5,6-tetraklórfenol; 

2,3,4,6-tetraklórfenol; 2,3,4,5-tetraklórfenol; pentaklórfenol  

alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a. komponensenként 

4-oktilfenol; 4-nonilfenol; 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. 

dimetil-ftalát; dietil-ftalát; di-n-butil-ftalát; benzil-butil-ftalát; 

bisz(2-etilhexil)-ftalát; di-n-oktil-ftalát 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. komponensenként 

1,3,5-triklórbenzol; 1,2,4-triklórbenzol; 1,2,3-triklórbenzol; 

1,2,3,4-tetraklórbenzol és  1,2,4,5-tetraklórbenzol; 

1,2,3,5-tetraklórbenzol; pentaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

hexaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,001 mg/kg sz.a. komponensenként 

 EPA Method 8270E:2018 

(EPA Method 3550C:2007) 

 Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik 

GC-MS (SIM) 

alfa-HCH; béta-HCH; delta-HCH; gamma-HCH 

alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a. komponensenként 

2,4’-DDD; 4,4’-DDD és 2,4'-DDT; 4,4’-DDE; 4,4’-DDT; 

acetoklór; AD-67; alaklór; aldrin;alfa-endoszulfán; alfa-

klórdán; ametrin; atrazin; benfluralin; béta-endoszulfán; 

butaklór; butilát; cianazin; dezetil-atrazin; dezizopropil-

atrazin; dezmetrin; diazinon; dieldrin; difenamid; dikofol; 

dimetoát; diszulfoton; endoszulfán-szulfát; endrin; endrin-

aldehid; endrin-keton; EPTC; etil-paration; etoprofosz; famfur; 

fenitrotion; fenklórfosz; fenpropatrin; forát; gamma-klórdán; 

heptaklór; heptaklór-epoxid; hexaklórbenzol; hexazinon; 

izodrin; izofenfosz; klórfenvinfosz; klórpirifosz; koumafosz; 

malation; metidation; metil-paration; metolaklór; metoxiklór; 

metribuzin; norflurazon; O,O,O-trietil-tiofoszfát; 

pendimetalin; permetrin; pirimikarb; prometrin; propaklór; 

propazin; propizoklór; protiofosz; sanmarton; simazin; 

szebutilazin; szulfotep; terbutilazin; terbutrin; tetraklórvinfosz; 

tionazin; trifluralin; trikloronát  

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

WBSE-47:2019 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Talaj és üledékek, szennyvíziszap Triazin típusú herbicidek 

GC-MS (SIM) 

ametrin; atrazin; cianazin; dezetil-atrazin; dezizopropil-

atrazin; dezmetrin; hexazinon; metribuzin; prometrin; 

propazin; sebutilazin; simazin; terbutilazin; terbutrin 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-101:2009 

 Szerves foszforsavészter típusú peszticidek 

GC-MS (SIM) 

diazinon; dimetoát; diszulfoton; etil-paration; etoprofosz; 

famfur; fenitrotion; fenklórfosz; forát; izofenfosz; 

klórfenvinfosz; klórpirifosz; koumafosz; malation; metidation; 

metil-paration; O,O,O-trietil-tiofoszfát; protiofosz; szulfotep; 

tetraklórvinfosz; tionazin; trikloronát 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-102:2004 

 Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik 

HPLC-MS 

MCPA; MCPB; diklórprop; 2,4-D; 2,4,5-T; bentazon 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-104:2009 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Gyógyszermaradványok és metabolitjaik 

HPLC-MS/MS 

androszténdion, kortizol, kortizon, dezogesztrel, 

levonorgesztrel, mesztranol, noretiszteron, progeszteron, 

tesztoszteron, 17-alfa-etinilösztradiol, 17-béta-ösztradiol, 

acebutolol, atenolol, betaxolol, karbamazepin, cimetidin, 

ciprofloxacin, enalapril, enrofloxacin, eritromicin, ösztriol, 

ösztron, famotidin, flumekin, fluoxetin, metoprolol, 

omeprazol, propranolol, ramipril, ranitidin, 

szulfaklórpiridazin, szulfadiazin, szulfadimetoxin, 

szulfadimidin, szulfamerazin, szulfametizol, szulfametoxazol, 

szulfaszalazin, szulfatiazol, trimetoprim, 4-epiklórtetraciklin, 

4-epioxitetraciklin, 

4-epitetraciklin, 4-nonilfenol, acenokumarol, , salbutamol, 

amlodipin, ampicillin, atorvasztatin, benzilpenicillin, 

biszoprolol, biszfenol-A, koffein, karvedilol, klórtetraciklin, 

klenbuterol, kloxacillin, kodein, kotinin, demeklociklin, 

dezloratadin, diazepám, diklofenák, dikloxacillin, diltiazem, 

doxiciklin, ezmolol, fenoximetilpenicillin ; fluvasztatin, 

furoszemid, gemfibrozil, hidroklórtiazid, ibuprofén, 

indapamid, iopamidol, iopromid, ketoprofén, lanzoprazol, 

linkomicin, lizinopril, lomefloxacin, loratadin, lovasztatin, 

metamizol, metformin, mikonazol, nafcillin, naproxen, 

nifedipin, nimodipin, nizatidin, norfloxacin, ofloxacin, 

oxacillin, oxolinsav, oxprenolol, oxitetraciklin, pantoprazol, 

paracetamol;, , propifenazon, roxitromicin, szalmeterol, 

szarafloxacin, szimvasztatin, szotalol, tetraciklin, tiabendazol, 

timolol, triklokarbán, triklozán, tilozin 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

piridin 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. 

anilin, metanilsav, szulfanilsav 

alsó méréshatár: 0,25 mg/kg sz.a. komponensenként 

EPA Method 1694:2007 

Talaj és üledékek N-tartalmú vegyületek 

HPLC-MS/MS 

piridin 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. 

anilin, metanilsav, szulfanilsav 

alsó méréshatár: 0,25 mg/kg sz.a. komponensenként 

WBSE-117:2019 

 Cianid 

spektrofotometria 

alsó méréshatár:0,05 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-83:1992 

 TPH-IR 

infravörös spektrometria 

alsó méréshatár:50 mg/kg sz.a. 

MSZ/T 21470-99:2004 

(visszavont szabvány) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Összes szénhidrogén 

infravörös spektrometria 

alsó méréshatár:50 mg/kg sz.a. 

DIN 38409 H18:1981 

(visszavont szabvány) 

 Fenolszármazékok 

spektrofotometria 

alsó méréshatár:0,1 mg/kg sz.a. 

EPA Method 9065:1986 

 Króm (VI) 

ICP-OES 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 15192:2007 

(MSZ EN ISO 11885:2009) 

 Króm (VI) 

ICP-MS 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 15192:2007 

(MSZ EN ISO 17294-2:2017) 

 

 Tápelemtartalom 

ICP-OES 

Ca; K; Mg; Na; S; Si 

alsó méréshatár:1 mg/kg sz.a. 

B 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sz.a. 

Cu; Fe; Mn; Mo; P; Zn 

alsó méréshatár:0,1 mg/kg sz.a. 

MSZ 20135:1999 

 Szárazanyag-tartalom 

tömegmérés 

alsó méréshatár:0,1 m/m % 

MSZ 21470-2:1981 

3. fejezet 

 pH (vizes kivonat) 

potenciometria 

mérési bizonytalanság:± 0,05 pH egység 

mérési tartomány:2-12 

MSZ 21470-2:1981 

5. fejezet 

 Fajlagos elektromos vezetőképesség (vizes kivonat) 

konduktometria 

alsó méréshatár:5 µS/cm 

MSZ 21470-2:1981 

4. fejezet 

Talaj és üledékek Higany 

hideggőzös atomabszorbciós spektrometria 

alsó méréshatár:0,02 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-50:2006 

4.2.4.4. szakasz 



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság 

1095 Budapest, Mester utca 81. 
Telefon: +36 (1) 456-3013 
eli@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

  

 

 

39/59 

 

 

Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Szénhidrogének 36-220°C forrásponttartományban 

GC-MS (SCAN) 

VALPH (C5-C12) 

alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a. 

pentán; hexán; heptán; oktán; nonán; dekán; undekán; 

dodekán; metil-terc-butil-éter (MTBE); etil-terc-butil-éter 

(ETBE); terc-amil-metil-éter (TAME); benzol; toluol; 

etilbenzol; 1,3-xilol és 1,4-xilol; 1,2-xilol; sztirol; 

izopropilbenzol; n-propilbenzol; 1-etil-3-metilbenzol és 

1-etil-4-metilbenzol; 1,3,5-trimetilbenzol; 

1-etil-2-metilbenzol; terc-butilbenzol; 1,2,4-trimetilbenzol; 

szek-butilbenzol; 1-izopropil-4-metilbenzol; 

1,2,3-trimetilbenzol; 1,3-dietilbenzol; 1,4-dietilbenzol; 

n-butilbenzol; 1,3-diizopropilbenzol;1,3,5-trietilbenzol; 

naftalin 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-105:2009 

8.4. szakasz 

 Halogénezetlen szerves vegyületek 

GC-MS (SIM) 

metanol 

alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. 

dietil-éter; etanol; 2-propanol; allil-alkohol; 1-propanol; 

izobutanol; 1-butanol 

alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a. komponensenként 

aceton; terc-butanol; diizopropil-éter; szek-butanol; 

terc-butil-formiát; dietoximetán; 1,4-dioxán; ciklohexanon 

metil-propil-keton; butil-metil-keton 

alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a. komponensenként 

metil-acetát; metil-terc-butil-éter (MTBE); etil-acetát; 

etil-metil-keton; tiofén; izopropil-acetát; izobutil-metil-keton; 

izobutil-acetát; 1-butil-acetát; n-amil-acetát 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. komponensenként 

tetrahidrofurán; tetrahidrotiofén 

alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a. komponensenként 

EPA Method 8015C:2007 

(EPA Method 5021A:2003) 

 Extrahálható szénhidrogének (EPH) meghatározása a C10-C40 

szénatomszám-tartományban 

GC-FID 

alsó méréshatár:25 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 16703:2012 

 Glikolok 

GC-MS (SIM) 

etilénglikol; propilénglikol; 2-propoxietanol; 1,4-butándiol; 

etildiglikol; butil-glikolát; dietilénglikol; dipropilénglikol; 

2-hexoxietanol; 2-fenoxietanol 

alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. komponensenként 

WBSE-45:2009 

3.2. szakasz 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Talaj és üledékek Növényvédőszerek és metabolitjaik
# 
 

HPLC-MS/MS 
2,4,5-T; 2,4-D; 3-hidroxikarbofurán; 5-hidroxitiabendazol; acetamiprid; 

acetoklór; acibenzolar-S-metil; aklonifen; alaklór; aldikarb; aldikarb-szulfon; 
ametrin; amidoszulfuron; aminokarb; anilofosz; atrazin; azakonazol; 

azametifosz; azinfosz-etil; azinfosz-metil; aziprotrin; azoxistrobin; benalaxil; 

bendiokarb; benszulfuron-metil; bentazon; bentiavalikarb-izopropil; 
benzoximát; benztiazuron; bifenox; bifentrin; bitertanol; bixafen; boszkalid; 

bromacil; bromoxinil; bromukonazol; bupirimát; buprofezin; butafenacil; 

butaklór; butilát; butokarboxim; buturon; cianazin; cianofenfosz; ciazofamid; 
cibutrin; cifenotrin; ciflufenamid; ciklanilid; cikloát; cikloxidim; cimoxanil; 

cinidon-etil; cinoszulfuron; cipermetrin; ciprodinil; ciprokonazol; deltametrin; 

demeton-S és demeton-O; demeton-S-metil; demeton-S-metil-szulfon; dezetil-
atrazin; dezizopropil-atrazin; dezmetrin; diafentiuron; diazinon; 

dietiltoluamid; dietofenkarb; difenamid; difenokonazol; difenoxuron; 

diflubenzuron; diflufenikan; dikamba; diklobutrazol; diklofluanid; diklofop-
metil; diklórfosz; diklórprop; dikrotofosz; dimefox; dimefuron; dimetaklór; 

dimeténamid; dimetirimol; dimetoát; dimetomorf; dimoxistrobin; dinikonazol; 

dinoszeb; dinotefuran; dioxakarb; dipropetrin; diszulfoton-szulfoxid; 
ditalimfosz; diuron; dodemorf; edifenfosz; epoxikonazol; etakonazol; 

etidimuron; etiofenkarb; etiofenkarb-szulfon; etiofenkarb-szulfoxid; etion; 

etirimol; etofenprox; etofumezát; etoprofosz; etoxazol; etrimfosz; famfur; 
famoxadon; fenamidon; fenamifosz; fenarimol; fenazakvin; fenbukonazol; 

fenfuram; fenhexamid; fenklorazol-etil; fenoxaprop-etil; fenoxikarb; 

fenpiklonil; fenpiroximát; fenpropatrin; fenpropimorf; fenszulfotion; 

fenszulfotion-szulfon; fention; fention-oxon; fention-oxonszulfon; fention-

oxonszulfoxid; fention-szulfon; fention-szulfoxid; fentoát; fenuron; fipronil; 

fipronil-szulfon; flamprop-izopropil; flamprop-metil; flazaszulfuron; 
flofenoxuron; flonikamid; floraszulam; fluazifop-butil; fluazinam; fluazuron; 

fludioxonil; flufenacet; flukvinkonazol; flumioxazin; fluometuron; 

fluopikolid; fluoroglikofén-etil; fluoxipir-meptil; fluridon; flurokloridon; 
flurtamon; flutiacet-metil; flutriafol; fluzilazol; fonofosz; forát; forát-szulfon; 

forát-szulfoxid; forklórfenuron; formotion; foszalon; foszfamidon; foszmet; 

fosztiazát; foxim; fuberidazol; furalaxil; furatiokarb; halfenprox; haloxifop; 
haloxifop-2-etoxietil; haloxifop-metil; heptenofosz; 

WBSE-122:2019 
#
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Talaj és üledékek Növényvédőszerek és metabolitjaik 
#
 

(folytatás) 

HPLC-MS/MS 
hexaflumuron; hexakonazol; hexazinon; hexitiazox; imazakvin; imazalil; 

imidakloprid; indoxakarb; ioxinil; iprobenfosz; iprovalikarb; izokarbamid; 

izoprokarb; izoproturon; izoxaben; izoxadifen-etil; izoxaflutol; izoxation; 

jodoszulfuron-metil; kaduszafosz; karbaril; karbendazim; karbetamid; 

karbofenotion; karbofurán; karboxin; karfentrazon-etil; kletodim; klodinafop-
propargil; klofentezin; klokvintocet-mexil; klomazon; klórantraniliprol; 

klórbromuron; klórfenvinfosz; klórfluazuron; kloridazon; klóroxuron; 

klórpirifosz; klórpirifosz-metil; klórszulfuron; klórtiofosz; klórtoluron; 
klotianidin; krezoxim-metil; krimidin; kromafenozid; krotoxifosz; krufomát; 

koumafosz; kinalfosz; kinoklamin; kinoxifen; kvizalofop-etil; lenacil; linuron; 

lufenuron; malaoxon; malation; mandipropamid; MCPA; MCPA-butotil; 
MCPB; mefenpir-dietil; mefoszfolán; mekarbam; mekoprop; mepanipirim; 

mepronil; metabenztiazuron; metakrifosz; metalaxil; metamitron; metazaklór; 

metfuroxam; metidation; metiokarb; metiokarb-szulfon; metiokarb-szulfoxid; 
metkonazol; metobromuron; metolaklór; metolkarb; metomil; metoprotrin; 

metoszulam; metoxifenozid; metoxuron; metrafenon; metribuzin; 
metszulfuron-metil; mevinfosz; miklobutanil; molinát; monokrotofosz; 

monolinuron; monuron; naled; napropamid; neburon; nikoszulfuron; 

nitenpiram; nitralin; norflurazon; novaluron; nuarimol; ofurace; ometoát; 

oxadiazon; oxadixil; oxamil; oxamil-oxim; oxidemeton-metil; oxikarboxin; 

paklobutrazol; paraoxon; paraoxon-metil; pencikuron; pendimetalin; 

penkonazol; permetrin; pikolinafen; pikoxistrobin; pimetrozin; piperonil-
butoxid; piraflufen-etil; piraklofosz; piraklostrobin; pirazofosz; piridaben; 

piridafention; piridafol; piridalil; pirifenox; pirimetanil; pirimifosz-etil; 

pirimifosz-metil; pirimifosz-metil-N-dezetil; pirimikarb; pirimikarb-dezmetil; 
pirimikarb-dezmetilformamid; piriproxifen; primiszulfuron-metil; profam; 

profenofosz; profoxidim; prokloráz; prokvinazid; promekarb; prometon; 

prometrin; propaklór; propamokarb; propanil; propargit; propazin; 
propetamfosz; propikonazol; propizamid; propizoklór; propoxur; 

proszulfokarb; proszulfuron; rezmetrin; rimszulfuron; rotenon; simazin; 

simekonazol; Spinozin A; Spinozin D; spirodiklofen; spiromezifen; 
spiroxamin; szebutilazin; szekbumeton; szetoxidim; sziltiofam; szimetrin; 

szulfentrazon; szulfoszulfuron; szulfotep; szulprofosz; tau-fluvalinát; 

tebufenozid; tebufenpirád; tebukonazol; tebutam; tebutiuron; teflubenzuron; 
temefosz; 

WBSE-122:2019 
#
 

Talaj és üledékek Növényvédőszerek és metabolitjaik 
#
 

(folytatás) 

HPLC-MS/MS 

TEPP; tepraloxidim; terbacil; terbumeton; terbutilazin; 

terbutrin; tetraklórvinfosz; tetrakonazol; tiabendazol; 

tiakloprid; tiametoxám; tidiazuron; tifenszulfuron-metil; 

tiodikarb; tiofanát-etil; tiofanát-metil; tionazin; triamifosz; 

tolilfluanid; tolklofosz-metil; tralkoxidim; triadimefon; triallát; 

triaszulfuron; triazamát; triazofosz; tribenuron-metil; 

triciklazol; tridemorf; trietazin; trifloxistrobin; triflumizol; 

triflumuron; trifluszulfuron-metil; triklórfon; trikloronát; 

tritikonazol; unikonazol; vamidotion; zoxamid 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

WBSE-122:2019 
#
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik 
#
 

HPLC-MS/MS 

acenokumarol; amlodipin; atenolol; atorvasztatin; biszfenol-A; 

17-alfa-etinilösztradiol; 17-béta-ösztradiol; 4-metoxi-fahéjsav-

2-etilhexil-észter; acebutolol; androszténdion; azitromicin 

betaxolol; bikalutamid; biszoprolol; buspiron; ciklosporin; 

cimetidin; ciprofloxacin; danofloxacin; demeklociklin; 

dezloratadin; diazepám; difloxacin; dihidrokodein; diklofenák; 

diltiazem; doxiciklin; enalapril; enoxacin; enrofloxacin; 

ezmolol; famotidin; fenobarbitál; fidaxomicin; fleroxacin; 

flumekin; fluoxetin; fluvasztatin; gemfibrozil; gesztodén; 

glibornurid; ibuprofén; imikvimod; indapamid; karbamazepin; 

karvedilol; cinoxaci; klaritromicin; klenbuterol; klindamicin; 

klórtetraciklin; kodein; kortizol; kortizon; kotinin; 

levonorgesztrel; linkomicin; lizinopril; lomefloxacin; 

lovasztatin; marbofloxacin; metoprolol; mikofenolsav; 

mikonazol; morfin; mupirocin; nalidixsav; naproxen; 

nifedipin; nimodipin; nizatidin; noretiszteron; norfloxacin; 

ofloxacin; ondanszetron; oxitetraciklin; oxolinsav; oxprenolol; 

ösztriol; ösztron; paracetamol; pravasztatin; progeszteron; 

propranolol; propifenazon; ramipril; ranitidin; sparfloxacin; 

szalbutamol; szalmeterol; szarafloxacin; szimvasztatin; 

szotalol; szulfabenzamid; szulfacetamid; szulfadiazin; 

szulfadimetoxin; szulfadimidin; szulfadoxin; szulfafenazol; 

szulfakinoxalin; szulfaklórpiridazin; szulfaklozin; 

szulfamerazin; szulfameter; szulfametizol; szulfametoxazol; 

szulfametoxipiridazin; szulfamonometoxin; szulfamoxol; 

szulfapiridin; szulfaszalazin; szulfatiazol; szulfizomidin; 

szulfizoxazol; takrolimusz; tesztoszteron; tetraciklin; 

tiabendazol; tilmikozin; triklokarbán; triklozán; trimetoprim; 

zaleplon  

alsó méréshatár:  0,01 mg/kg sz. a. komponensenként 

WBSE-124:2019 
#
 

Talaj Savasság (Baumann-Gully) 

titrimetria 

5 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 16502:2015 

Talaj Humusz 

spektrofotometria 

alsó méréshatár 

0,2% légsz.a. 

MSZ-08-0210:1977 

Hulladékok és iszapok vizes 

kivonata 

pH 

direkt potenciometria 

mérési bizonytalanság:± 0,05 pH egyég 

mérési tartomány:2-12 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ EN ISO 10523:2012) 

 Króm(VI) 

spektrofotometria 

alsó méréshatár:0,005 mg/l kivonat 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ ISO 11083:2003 

(visszavont szabvány)) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Szulfát 

ionkromatográfia 

alsó méréshatár:5 mg/l kivonat 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ EN ISO 10304-1:2009) 

 Rodanid 

ionkromatográfia 

alsó méréshatár:1 mg/l kivonat 

MSZ EN ISO 10304-3:1999 

 Fajlagos elektromos vezetőképesség 

konduktometria 

alsó méréshatár:5 µS/cm kivonat 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ EN 27888:1998) 

 Cianid 

spektrofotometria 

alsó méréshatár:0,01 mg/l kivonat 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ ISO 6703-2:2003) 

 Ammónium 

spektrofotometria 

alsó méréshatár:0,02 mg/l kivonat 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ ISO 7150-1:1992) 

 TOC (DOC) 

égetéses módszer 

alsó méréshatár:1 mg/l kivonat 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ EN 1484:1998) 

 Fluorid 

ionkromatográfia 

alsó méréshatár:0,1 mg/l kivonat 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ EN ISO 10304-1:2009) 

 Klorid 

ionkromatográfia 

alsó méréshatár:1 mg/l kivonat 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ EN ISO 10304-1:2009) 

 Vízoldható anyag 

tömegmérés 

alsó méréshatár:2 mg/l kivonat 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ EN 15216:2008) 

 Halteszt 

ökotoxikológia 

MSZ 21978-3:1986 

 Csíranövényteszt 

ökotoxikolgia 

MSZ 21978-8:1985 

Hulladékok és iszapok vizes 

kivonata 

Daphniateszt 

ökotoxikológia 

MSZ 21978-13:1985 

 Nitrition 

spektrofotometria 

alsó méréshatár:0,1 mg/l kivonat 

MSZE 21420-20:2005 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Nitrition 

spektrofotometria 

alsó méréshatár:0,1 mg/l kivonat 

MSZ EN 16192:2012 

(MSZ EN 26777:1998) 

 Biokémiai oxigénigény (BOI5) 

manometrikus módszer 

alsó méréshatár:5 mg/l 

MSZE 21420-9:2004 

9. fejezet (B módszer) 

 Kémiai oxigénigény (kromátos) 

kromatometria 

alsó méréshatár:30 mg/l 

MSZE 21420-15:2005 

Hulladékok, iszapok TOC-tartalom  

égetés 

alsó méréshatár:0,1 m/m % 

MSZ EN 13137:2003 

(visszavont szabvány) 

 TIC-tartalom  

égetés 

alsó méréshatár:0,1 m/m % 

MSZ EN 13137:2003 

(visszavont szabvány) 

 TC-tartalom  

égetés 

alsó méréshatár:0,1 m/m % 

MSZ EN 13137:2003 

(visszavont szabvány) 

 Szárazanyag-tartalom 

tömegmérés 

alsó méréshatár:0,01 m/m % 

MSZ EN 14346:2007 

(visszavont szabvány) 

 Izzítási maradék és veszteség 

tömegmérés 

alsó méréshatár:0,01 m/m % sz.a. 

MSZ EN 15169:2007 

 Cianid 

spektrofotometria 

alsó méréshatár:0,05 mg/kg sz.a. 

MSZ 21978-17:1985 

3. fejezet, 4.2 szakasz 

 Szerves oldószer extrakt 

tömegmérés 

alsó méréshatár:100 mg/kg sz.a. 

MSZ 21978-37:1989 

 Szárazanyag-tartalom 

tömegmérés 

alsó méréshatár:0,01 m/m % 

MSZE 21420-18:2005 

 Szárazanyag-tartalom 

tömegmérés 

alsó méréshatár:0,1 m/m % 

MSZE 21420-18:2005 

Hulladékok, iszapok Összes szénhidrogén 

infravörös spektrofotometria 

alsó méréshatár:50 mg/kg sz.a. 

DIN 38409 H18:1981 

(visszavont szabvány) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Égéshő 

kalorimetria 

alsó méréshatár:0,1 MJ/kg 

DIN 51900-2:2003 

(DIN 51900-1:2000 

DIN 51900-1:2000-04) 

 Fűtőérték 

számítás 

alsó méréshatár:0,1 MJ/kg 

DIN 51900-1:2000 

15. fejezet 

DIN 51900-1:2000-04 

 Hidrogéntartalom 

elemanalízis 

alsó méréshatár:0,1 m/m% 

MSZ EN 15407:2011 

 Klór-, bróm-, fluor- és kéntartalom 

égetés és ionkromatográfia 

alsó méréshatár:0,02 m/m % 

MSZ EN 14582:2017 

(MSZ EN ISO 10304-1:2009) 

 Elemek meghatározása 

ICP-OES 

Be; Li; Cd; Co; Ti; V 

alsó méréshatár:0,5mg/kg sz.a. 

Mo; Ba; Ag; Pb Fe; Mn; Cr; Cu; Ni; Sr; Sn; Sb; Al; Se; Zn 

alsó méréshatár:1 mg/kg sz.a. 

Mg; Ca; K; P; As; Tl 

alsó méréshatár:5 mg/kg sz.a. 

Na 

alsó méréshatár:25 mg/kg sz.a. 

MSZ 21420-30:2006 

 Higany 

hideggőzös atomabszorpciós spektrometria 

alsó méréshatár:0,1 mg/kg sz.a. 

MSZ 21978-21:1987 

(visszavont szabvány) 

 Higany 

hideggőzös atomabszorpciós spektrometria 

alsó méréshatár:0,01 µg/l kivonat 

MSZ EN 16192:2012  

(MSZ EN 1483:2007 

(visszavont szabvány)) 

 Króm (VI) 

ICP-OES 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 15192:2007 

(MSZ EN ISO 11885:2009) 

 Króm (VI) 

ICP-MS 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 15192:2007 

(MSZ EN ISO 17294-2:2017) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Hulladékok, iszapok Elemek 

ICP-OES 

Be; Li; Cd; Co; Ti; V 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sz.a. 

Mo; Ba; Ag; Pb Fe; Mn; Cr; Cu; Ni; Sr; Sn; Sb; Al; Se; Si; Zn 

alsó méréshatár:1 mg/kg sz.a. 

Mg; Ca; K; P; As; S; Tl 

alsó méréshatár:5 mg/kg sz.a. 

Na; B 

alsó méréshatár:25 mg/kg sz.a. 

EPA Method 6010C:2007 

 Nyomelemek 

ICP-MS 

Pb; Be; Cd; Co; Tl; Be; Ni; V; Ba; Mn; U; Bi 

alsó méréshatár:0,01 mg/kg sz.a. 

 Mo; Ag; Cu; Hg 

alsó méréshatár:0,02 mg/kg sz.a. 

Cr; Sn 

alsó méréshatár:0,05 mg/kg sz.a. 

As; Se; Sb; Zn 

alsó méréshatár:0,1 mg/kg sz.a. 

Al 

alsó méréshatár:0,2 mg/kg sz.a. 

 B; Fe 

alsó méréshatár:1 mg/kg sz.a. 

EPA Method 6020A:2007 

 Elemek: 

ICP-MS 

Ce; Dy; Er; Eu; Gd; Ho; In; La; Lu; Nd; Pr; Rb; Rh; Sm; Tb; 

Tm; Y; Yb 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sza.a. 

Cs; Ge; Hf; Re; Sc; U; Zr 

alsó méréshatár:1 mg/kg sza.a. 

Nb; Ta; Th; W 

alsó méréshatár:2 mg/kg sza.a. 

Ga; Os 

alsó méréshatár:5 mg/kg sza.a. 

Ir 

alsó méréshatár:10 mg/kg sza.a. 

WBSE-92:2019 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Illékony szénhidrogének (VPH) 

GC-MS (SCAN) 

VALPH (C5-C12) 

alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a. 

pentán; hexán; heptán; oktán; nonán; dekán; undekán; 

dodekán; metil-terc-butil-éter (MTBE); etil-terc-butil-éter 

(ETBE); terc-amil-metil-éter (TAME); benzol; toluol; 

etilbenzol; 1,3-xilol és 1,4-xilol; 1,2-xilol; sztirol; 

izopropilbenzol; n-propilbenzol; 1-etil-3-metilbenzol és 

1-etil-4-metilbenzol; 1,3,5-trimetilbenzol; 

1-etil-2-metilbenzol; terc-butilbenzol; 1,2,4-trimetilbenzol; 

szek-butilbenzol; 1-izopropil-4-metilbenzol; 

1,2,3-trimetilbenzol; 1,3-dietilbenzol; 1,4-dietilbenzol; 

n-butilbenzol; 1,3-diizopropilbenzol;1,3,5-trietilbenzol; 

naftalin 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. komponensenként 

WBSE-26:2019 

Hulladékok, iszapok Illékony halogénezett szénhidrogének 

GC-MS (SIM) 

1,1-diklóretén; 1,1,2-trifluor-triklóretán (freon113); 

diklórmetán; transz-diklóretén; 1,1-diklóretán; cisz-diklóretén; 

kloroform; szén-tetraklorid; 1,1,1-triklóretán; 1,2-diklóretán; 

triklóretén; 2,3-diklórpropén; 1,2-diklórpropán; 

brómdiklórmetán; 2-klóretanol; 2-klóretil-vinil-éter; 

cisz-1,3-diklórpropén; epiklórhidrin; tetraklóretén; 

transz-1,3-diklórpropén; 1,1,2-triklóretán; dibrómklórmetán; 

1,2-dibrómetán; klórbenzol; bromoform; brómbenzol; 

1,1,2,2-tetraklóretán; hexaklórbutadién; 1-klórnaftalin és 

2-klórnaftalin 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. komponensenként 

1,3-diklórbenzol; 1,4-diklórbenzol; 1,2-diklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a. komponensenként 

vinil-klorid 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. 

MSZ 21470-93:2009 

7.3. szakasz 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Illékony szerves vegyületek 

GC-MS (SIM) 

1,1,1,2-tetraklóretán; 1,1,1-triklóretán; 1,1,2,2-tetraklóretán; 

1,1,2-trifluor-triklóretán (freon 113); 1,1,2-triklóretán; 

1,1-diklór-1-propén; 1,1-diklóretán; 1,1-diklóretén; 

1,2,3-triklórbenzol; 1,2,3-triklórpropán; 1,2,4-triklórbenzol; 

1,2,4-trimetilbenzol; 1,2-dibróm-3-klórpropán; 

1,2-dibrómetán; 1,2-diklórbenzol; 1,2-diklóretán; 

1,2-diklórpropán; 1,2-xilol; 1,3,5-trimetilbenzol; 

1,3-diklórbenzol; 1,3-diklórpropán; 1,3-xilol és 1,4-xilol; 

1,4-diklórbenzol; 1-butil-acetát; 1-izopropil-4-metilbenzol; 

2,2-diklórpropán; 2-klór-1,3-butadién; 2-klóretanol; 2-klóretil-

vinil-éter; 2-klórtoluol; 2-nitropropán; 3-klór-1-propén; 4-

klórtoluol; aceton; akrilnitril; benzol; brómbenzol; 

brómdiklórmetán; brómklórmetán; brómmetán; bromoform; 

butil-metil-keton; cisz-1,3-diklórpropén; cisz-1,4-diklór-2-

butén; cisz-diklóretén; dibrómklórmetán; dibrómmetán; dietil-

éter; difluordiklórmetán; diklórmetán; epiklórhidrin; 

etil-acetát; etilbenzol; etil-metakrilát; etil-metil-keton; 

fluortriklórmetán; hexaklórbutadién; izobutanol; 

izobutil-metil-keton; izopropil-acetát; izopropilbenzol; 

jódmetán; klórbenzol; klóretán; klórmetán; kloroform; 

metakrilonitril; metil-akrilát; metil-metakrilát; naftalin; 

n-butilbenzol; nitrobenzol; n-propilbenzol; pentaklóretán; 

propil-acetát; szek-butilbenzol; szén-tetraklorid; sztirol; 

terc-butilbenzol; tetraklóretén; toluol; transz-1,3-diklórpropén; 

transz-1,4-diklór-2-butén; 

transz-diklóretén; triklóretén; vinil-acetát; vinil-klorid 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

EPA Method 8260C:2006 

(EPA Method 5035:1996; 

EPA Method 5021A:2003) 

Hulladékok, iszapok Halogénezetlen szerves vegyületek 

GC-MS (SIM) 

metanol 

alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. 

dietil-éter; etanol; 2-propanol; allil-alkohol; 1-propanol; 

izobutanol; 1-butanol 

alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a. komponensenként 

aceton; terc-butanol; diizopropil-éter; szek-butanol; 

terc-butil-formiát; dietoximetán; 1,4-dioxán; ciklohexanon; 

metil-propil-keton; butil-metil-keton 

alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a. komponensenként 

metil-acetát; metil-terc-butil-éter (MTBE); etil-acetát; 

etil-metil-keton; tiofén; izopropil-acetát; izobutil-metil-keton; 

izobutil-acetát; 1-butil-acetát; n-amil-acetát 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. komponensenként 

tetrahidrofurán; tetrahidrotiofén 

alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a. komponensenként 

EPA Method 8015C:2007 

(EPA Method 5021A:2003) 

 Szénhidrogének C10-C40 tartományban 

GC-FID 

alsó méréshatár: 25 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 14039:2005 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén (TPH C5-C40) 

számítás 

WBSE-75:2019 

 Policiklusos aromás szénhidrogének 

GC-MS (SIM) 

naftalin, 2-metilnaftalin, 1-metilnaftalin, acenaftilén, 

acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, 

benzo[a]antracén, krizén, benzo[b]fluorantén, 

benzo[k]fluorantén, benzo[e]pirén, benzo[a]pirén, 

indeno[1,2,3-cd]pirén, dibenzo[a,h]antracén, benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21978-40:1999 

 Policiklusos aromás szénhidrogének 

GC-MS (SIM) 

naftalin, 2-metilnaftalin, 1-metilnaftalin, acenaftilén, 

acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, 

benzo[a]antracén, krizén, benzo[b]fluorantén, 

benzo[k]fluorantén, benzo[e]pirén, benzo[a]pirén, 

indeno[1,2,3-cd]pirén, dibenzo[a,h]antracén, benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21862:2009 

11.2.1. szakasz 

 

 Poliklórozott bifenilek 

GC-ECD/MS (SIM) 

PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118; PCB 153; PCB 138; 

PCB 180 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ EN 15308:2017 

 Poliklórozott bifenilek 

GC-MS (SIM) 

PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118; PCB 153; PCB 138; 

PCB 180 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

 MSZ EN 15308:2017 

Hulladékok, iszapok Tri-, tetra-, penta-, és hexaklór-benzol 

GC-MS (SIM) 

1,3,5-triklórbenzol; 1,2,4-triklórbenzol; 1,2,3-triklórbenzol; 

1,2,3,4-tetraklórbenzol; 1,2,3,5-tetraklórbenzol és 

1,2,4,5-tetraklórbenzol; pentaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

hexaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,001 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-95:2004 

9.4.3. szakasz 

 Mono-, dihidroxibenzol és krezolok 

GC-MS (SIM) 

fenol; 2-krezol; 3-krezol; 4-krezol; pirokatechin; rezorcin 

alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-96:2009 

7.4.1. szakasz 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Klórfenolok 

GC-MS (SIM) 

2-klórfenol; 3-klórfenol; 4-klórfenol; 2,6-diklórfenol; 

2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol; 3,5-diklórfenol; 

2,3-diklórfenol; 3,4-diklórfenol; 2,4,6-triklórfenol; 

2,3,6-triklórfenol; 2,3,5-triklórfenol; 2,4,5-triklórfenol; 

2,3,4-triklórfenol; 3,4,5-triklórfenol; 2,3,5,6-tetraklórfenol; 

2,3,4,6-tetraklórfenol; 2,3,4,5-tetraklórfenol; pentaklórfenol 

alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ 21470-97:2009 

7.4.1. szakasz 

Hulladékok, iszapok Nem illékony szerves vegyületek 

GC-MS (SCAN) 
metapirilén; rezorcin 

alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a. komponensenként 

1,2-dinitrobenzol; 1,4-dinitrobenzol; 1,4-dioxán; 

2,4-dinitrofenol; 2-nitroanilin; 2-pikolin (2-metilpiridin); 

3-nitroanilin; 4,6-dinitro-2-krezol; 4-nitrofenol; 

4-nitrokinolin-N-oxid; benzidin; bisz(2-klórizopropil)-éter; 

N-nitrozopirrolidin; pentaklórfenol 

alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. komponensenként 

1,3-dinitrobenzol; 2-acetil-aminofluorén; 3,3'-diklórbenzidin; 4-

aminobifenil; 4-klór-3-metilfenol; 4-klóranilin; 

4-nitroanilin; anilin; aramit; benzil-alkohol; dimetoát; 

etil-metánszulfonát; famfur; fenacetin; izodrin; kepon; 

N-nitrozo-dietil-amin; N-nitrozo-dimetil-amin; 

N-nitrozo-etil-metil-amin; N-nitrozopiperidin; pentaklórnitrobenzol; 

szulfotep; tionazin 

alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. komponensenként 

1,2,4,5-tetraklórbenzol; 1,2,4-triklórbenzol; 1,2-diklórbenzol; 1,3,5-

trinitrobenzol; 1,3-diklórbenzol; 1,4-diklórbenzol; 

1,4-naftokinon; 1-klórnaftalin; 1-metilnaftalin; 1-naftil-amin; 2,3,4,6-

tetraklórfenol; 2,3,5,6-tetraklórfenol; 

2,4,5-triklórfenol; 2,4,6-triklórfenol; 2,4-diklórfenol; 

2,4-dimetilfenol; 2,4-dinitrotoluol; 2,6-diklórfenol; 

2,6-dinitrotoluol; 2-klórfenol; 2-klórnaftalin; 2-krezol; 

2-metilnaftalin; 2-naftil-amin; 2-nitrofenol; 2-toluidin; 

3,3'-dimetilbenzidin; 3-krezol; 3-metilkolantrén; 4,4'-DDD; 4,4'-

DDE; 4,4'-DDT; 4-brómfenil-fenil-éter; 

4-klórfenil-fenil-éter; 4-krezol; 5-nitro-o-toluidin; 

7,12-dimetilbenzo[a]antracén; acenaftén; acenaftilén; acetofenon; 

aldrin; alfa-endoszulfán; alfa-HCH; alfa-klórdán; antracén; atrazin; 

azobenzol; benzaldehid; benzil-butil-ftalát; benzo[a]antracén; 

benzo[a]pirén; benzo[b]fluorantén; benzo[ghi]perilén; 

benzo[k]fluorantén; béta-endoszulfán; béta-HCH; bifenil; bisz(2-

etilhexil)-adipát; 

bisz(2-etilhexil)-ftalát; bisz(2-klóretil)-éter; 

alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. komponensenként 

 EPA Method 8270E:2018 

(EPA Method 3550C:2007;  

EPA Method 3580A:1992) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Hulladékok, iszapok Nem illékony szerves vegyületek (folytatás) 

GC-MS (SCAN) 

bisz(2-klóretoxi)metán; delta-HCH; diallát (cisz & transz); 

dibenzo[a,h]antracén; dibenzo[a,j]akridin; dibenzofurán; 

dieldrin; dietil-ftalát; difenil-amin; difenil-éter; dimetil-ftalát; 

di-n-butil-ftalát; di-n-oktil-ftalát; diszulfoton; 

endoszulfán-szulfát; endrin; endrin-aldehid; endrin-keton; 

etil-metakrilát; etil-paration; fenantrén; fenol; fluorantén; 

fluorén; forát; gamma-HCH (lindán); gamma-klórdán; 

heptaklór; heptaklór-epoxid; hexaklórbenzol; 

hexaklórbutadién; hexaklórciklopentadién; hexaklóretán; 

hexaklórpropén; indeno[1,2,3-cd]pirén; izoforon; izoszafrol; 

kaprolaktám; karbazol; klórbenzilát; krizén; 

metil-metánszulfonát; metil-paration; metoxiklór; naftalin; 

nitrobenzol; N-nitrozo-dibutil-amin; 

N-nitrozo-di-n-propil-amin; N-nitrozomorfolin; 

O,O,O-trietil-tiofoszfát; p-dimetilaminoazobenzol; 

pentaklórbenzol; pentaklóretán; pirén; propizamid; szafrol 

alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. komponensenként 

 EPA Method 8270E:2018 

(EPA Method 3550C:2007;  

EPA Method 3580A:1992) 

 Nem illékony szerves vegyületek 

GC-MS (SIM) 

naftalin, 2-metilnaftalin, 1-metilnaftalin, acenaftilén, 

acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, 

benzo[a]antracén, krizén, benzo[b]fluorantén, 

benzo[k]fluorantén, benzo[e]pirén, benzo[a]pirén, 

indeno[1,2,3-cd]pirén, dibenzo[a,h]antracén, benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

fenol; 2-krezol; 3-krezol; 4-krezol; pirokatechin; rezorcin 

alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a. komponensenként 

2-klórfenol; 3-klórfenol; 4-klórfenol; 2,6-diklórfenol; 

2,4-diklórfenol és 2,5-diklórfenol; 3,5-diklórfenol; 

2,3-diklórfenol; 3,4-diklórfenol; 2,4,6-triklórfenol; 

2,3,6-triklórfenol; 2,3,5-triklórfenol; 2,4,5-triklórfenol; 

2,3,4-triklórfenol; 3,4,5-triklórfenol; 2,3,5,6-tetraklórfenol; 

2,3,4,6-tetraklórfenol; 2,3,4,5-tetraklórfenol; pentaklórfenol 

alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a. komponensenként 

4-oktilfenol; 4-nonilfenol; 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

dimetil-ftalát; dietil-ftalát; di-n-butil-ftalát; benzil-butil-ftalát; 

bisz(2-etilhexil)-ftalát; di-n-oktil-ftalát 

alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a. komponensenként 

1,3,5-triklórbenzol; 1,2,4-triklórbenzol; 1,2,3-triklórbenzol; 

1,2,3,4-tetraklórbenzol és 1,2,4,5-tetraklórbenzol; 

1,2,3,5-tetraklórbenzol; pentaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

hexaklórbenzol 

alsó méréshatár: 0,001 mg/kg sz.a. 

 EPA Method 8270E:2018 

(EPA Method 3550C:2007; 

EPA Method 3580A:1992) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

Hulladékok, iszapok Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik 

GC-MS (SIM) 

alfa-HCH; béta-HCH; delta-HCH; gamma-HCH 

alsó méréshatár: 0,002 mg/kg sz.a. komponensenként 

2,4’-DDD; 4,4’-DDD és 2,4'-DDT; 4,4’-DDE; 4,4’-DDT; 

acetoklór; AD-67; alaklór; aldrin;alfa-endoszulfán; alfa-

klórdán; ametrin; atrazin; benfluralin; béta-endoszulfán; 

butaklór; butilát; cianazin; dezetil-atrazin; dezizopropil-

atrazin; dezmetrin; diazinon; dieldrin; difenamid; dikofol; 

dimetoát; diszulfoton; endoszulfán-szulfát; endrin; endrin-

aldehid; endrin-keton; EPTC; etil-paration; etoprofosz; famfur; 

fenitrotion; fenklórfosz; fenpropatrin; forát; gamma-klórdán; 

heptaklór; heptaklór-epoxid; hexaklórbenzol; hexazinon; 

izodrin; izofenfosz; klórfenvinfosz; klórpirifosz; koumafosz; 

malation; metidation; metil-paration; metolaklór; metoxiklór; 

metribuzin; norflurazon; O,O,O-trietil-tiofoszfát; 

pendimetalin; permetrin; pirimikarb; prometrin; propaklór; 

propazin; propizoklór; protiofosz; sanmarton; simazin; 

szebutilazin; szulfotep; terbutilazin; terbutrin; tetraklórvinfosz; 

tionazin; trifluralin; trikloronát 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

WBSE-47:2019 

Termésnövelő anyagok (biochar, 

komposzt) 

Szárazanyag-tartalom 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

mérési tartomány:0,01 – 100 m/m% 

MSZ EN 13040:2008 

 Hamutartalom 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% sz.a. 

mérési tartomány: 0,01 – 100 m/m% sz.a.  

MSZ EN 13039:2012 

 pH 

potenciometria 

mérési bizonytalanság: ±0,05 pH egység 

mérési tartomány: 2-12 

MSZ EN 13037:2012 

 pH (izzítás utáni maradékból) 

potenciometria 

mérési bizonytalanság:  ±0,05 pH egység 

mérési tartomány: 2-12 

MSZ EN 13037:2012  

(MSZ EN 13039:2012) 

 Nitrit 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány:0,1 -25 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 13652:2002 

(MSZ EN 26777:1998) 

 Nitrát 

ionkromatográfia 

alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány: 0,001-2,5 m/m% sz.a. 

MSZ EN 13652:2002 

(MSZ EN ISO 10304-1:2009) 



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság 

1095 Budapest, Mester utca 81. 
Telefon: +36 (1) 456-3013 
eli@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

  

 

 

53/59 

 

 

Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Szulfát 

ionkromatográfia 

alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a..  

mérési tartomány:0,005-5,0 m/m% sz.a. 

MSZ EN 13652:2002 

(MSZ EN ISO 10304-1:2009) 

 Összes szerves szén (TOC) 

égetés 

alsó méréshatár: 0,1 m/m% sz.a. 

mérési tartomány:0,1 -100 m/m% sz.a. 

ISO 10694:1995 

 Összes szén (TC) 

égetés 

alsó méréshatár: 0,1 m/m% sz.a. 

mérési tartomány:0,1 -100 m/m% sz.a. 

ISO 10694:1995 

 Ammónia-nitrogén 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,2 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány:0,00002-5,0 m/m% sz.a. 

MSZ EN 13651:2002 

(MSZ ISO 7150-1:1992) 

Termésnövelő anyagok (biochar, 

komposzt) 

Kationcserélő kapacitás (CEC) 

ICP-OES 

Kicserélhető Na 

alsó méréshatár:10 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány: 0,05-100 mekv/100g sz.a. 

Kicserélhető K 

alsó méréshatár:10 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány: 0,05-100 mekv/100g sz.a. 

Kicserélhető Ca 

alsó méréshatár:10 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány: 0,05-100 mekv/100g sz.a. 

Kicserélhető Mg 

alsó méréshatár:10 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány: 0,05-100 mekv/100g sz.a. 

CEC  számolt paraméter 

mérési tartomány: 0,05-100 mekv/100g sz.a. 

ISO 11260:1994 

(visszavont szabvány) 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Elemek 

ICP-OES 

Toxikus elemek 

Cd 

alsó méréshatár :0,1 mg/kg sz.a.  

Ag 

alsó méréshatár :0,2 mg/kg sz.a. 

Ba; Ni; Co; Cr 

alsó méréshatár :0,5 mg/kg sz.a. 

Sn; V; Li; Pb 

alsó méréshatár :1 mg/kg sz.a. 

As; Sb 

alsó méréshatár :2 mg/kg sz.a  

Makroelemek  

Na, K 

mérési tartomány: 0,1-100 m/m% sz.a. 

Mezoelemek 

Ca, Mg; P 

mérési tartomány: 0,01-10 m/m% sz.a. 

Mikroelemek 

Zn, B, Se, Mn, Mo, Cu, Al, Si  

mérési tartomány: 0,001-1 m/m% sz.a. 

MSZ EN 13650:2002 

(MSZ EN ISO 11885:2009) 

Termésnövelő anyagok (biochar, 

komposzt) 

Elemek 

ICP-MS 

Toxikus elemek 

Pb; Sb; Co; Hg; Ag 

alsó méréshatár:0,03 mg/kg sz.a. 

Ba; Cd; Sn; Ni, 

alsó méréshatár:0,05 mg/kg sz.a. 

As; V; Cr 

alsó méréshatár:0,1 mg/kg sz.a. 

Makroelemek  

Na, K 

mérési tartomány: 0,1-100 m/m% sz.a. 

Mezoelemek 

Ca, Mg 

mérési tartomány: 0,01-10 m/m% sz.a. 

Mikroelemek 

Zn, B, Se, Mn, Mo, Cu, Al 

mérési tartomány: 0,001-1 m/m% sz.a. 

MSZ EN 13650:2002 

(MSZ EN ISO 17294-2:2017) 

 

 Cr(VI) 

spektrofotometria 

alsó méréshatár:0,05 mg/kg sz.a. 

EN 16318:2013 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Elemek (vizes kivonatból) 

ICP-OES 

Makroelemek  

K; P 

mérési tartomány: 0,1-100 m/m% 

Mezoelemek 

Mg; Ca; S 

mérési tartomány: 0,01-10 m/m% 

Mikroelemek 

Si; Fe; B; Mo 

mérési tartomány: 0,001-1 m/m% 

MSZ EN 13652:2002 

(MSZ EN ISO 11885:2009) 

 Foszfor (citromsavas kivonatból) 

ICP-OES 

alsó méréshatár:5 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány: 0,1-100 m/m% sz.a. 

MSZ EN 15920:2012 

(MSZ EN ISO 11885:2009) 

 Foszfor (ásványi savakban oldható) 

ICP-OES 

alsó méréshatár:5 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány: 0,1-100 m/m% sz.a. 

MSZ EN 15956:2012 

(MSZ EN ISO 11885:2009) 

 Foszfor (neutrális ammónium-citrátos kivonatból) 

ICP-OES 

alsó méréshatár:5 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány: 0,1-100 m/m% sz.a. 

MSZ EN 15957:2012 

(MSZ EN ISO 11885:2009) 

 Olsen-foszfor (NaHCO3 oldható) 

ICP-OES 

alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. 

mérési tartomány: 0,1-100 m/m% sz.a. 

ISO 11263:1994 

Termésnövelő anyagok (biochar, 

komposzt) 

Policiklusos aromás szénhidrogének 

GC-MS (SIM) 

naftalin; 2-metilnaftalin; 1-metilnaftalin; acenaftilén; 

acenaftén; fluorén; fenantrén; antracén; fluorantén; pirén; 

benzo[a]antracén; krizén; benzo[b]fluorantén; 

benzo[k]fluorantén; benzo[e]pirén; benzo[a]pirén; 

indeno[1,2,3-cd]pirén; dibenzo[a,h]antracén; 

benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ EN 16181:2018 

 Poliklórozott bifenilek 

GC-MS (SIM) 

PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118; PCB 153; PCB 138; 

PCB 180 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ EN 16167:2013 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 TEOC (Összes extrahálható szervesanyag) 

GC-FID 

alsó méréshatár:50 mg/kg sz.a. 

MSZ EN ISO 16703:2012 

Termésnövelő anyagok (biochar) Szemmegoszlás 

szitálással 

mérési tartomány: 0,10 mm –  50 mm 

MSZ EN 15428:2007 

 Laza halmazsűrűség 

tömegmérés 

mérési bizonytalanság:± 10 kg/m
3
 

MSZ EN 1236:1998 

 Jódszám 

jodometria 

alsó méréshatár: 4 mg/g sz.a. 

WBSE-91:2013 

Szennyvíziszap, kezelt 

biohulladék (komposzt), talaj 

Poliklórozott bifenilek 

GC-MS (SIM) 

PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118; PCB 153; PCB 138; 

PCB 180 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ EN 16167:2013 

 Policiklusos aromás szénhidrogének 

GC-MS (SIM) 

naftalin; 2-metilnaftalin; 1-metilnaftalin; acenaftilén; 

acenaftén; fluorén; fenantrén; antracén; fluorantén; pirén; 

benzo[a]antracén; krizén; benzo[b]fluorantén; 

benzo[k]fluorantén; benzo[e]pirén; benzo[a]pirén; 

indeno[1,2,3-cd]pirén; dibenzo[a,h]antracén; 

benzo[ghi]perilén 

alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a. komponensenként 

MSZ EN 16181:2018 

Szennyvíziszap, kezelt 

biohulladék (komposzt), talaj 

Elemek 

ICP-OES 

Be; Li; Cd; Co; Ti; V 

alsó méréshatár:0,5 mg/kg sz.a. 

Mo; Ba; Ag; Pb; Fe; Mn; Cr; Cu; Ni; Sr; Sn; Sb; Al; Se; Si; Zn 

alsó méréshatár:1 mg/kg sz.a. 

Mg; Ca; K; P; As; S; Tl 

alsó méréshatár:5 mg/kg sz.a. 

Na; B 

alsó méréshatár:25 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 16170:2017 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Nyomelemek 

ICP-MS 

Pb; Be; Cd; Co; Tl; Be; Ni; V; Ba; Mn; U 

alsó méréshatár:0,01 mg/kg sz.a. 

Mo; Ag; Cu; Hg 

alsó méréshatár:0,02 mg/kg sz.a. 

Cr;Sn 

alsó méréshatár:0,05 mg/kg sz.a. 

As; Se; Sb; Zn 

alsó méréshatár:0,1 mg/kg sz.a. 

Al 

alsó méréshatár:0,2 mg/kg sz.a. 

 B; Fe 

alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. 

MSZ EN 16171:2017 

 Összes nitrogén 

égetés 

alsó méréshatár: 0,1 m/m% sz.a. 

mérési tartomány:0,1 -100 m/m% sz.a. 

MSZ EN 16168:2013 

Termésnövelő anyagok 

(komposzt) 

Idegen anyagok és kövek 

mérési tartomány 0,01 – 100 m/m% 

CEN/TS 16202:2013 

 Szervesanyag tartalom (izzítási veszteség) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

mérési tartomány:0,01 – 100 m/m% 

MSZ EN 15935:2013 

 Nedvességtartalom  

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

mérési tartomány:0,01 – 100 m/m% 

MSZ EN 13040:2008 

 Elektromos vezetőképesség 

alsó méréshatár1 mS/cm 

MSZ EN 13038:2012 

 Vízoldható összes só 

konduktometria 

alsó méréshatár30 mg KCl/kg 

MSZ EN 13038:2012 

(Bioabfallverordnung -Anhang 

3) 

 Vízben oldható összes só 

tömegmérés 

alsó méréshatár: 0,01 m/m % 

MSZ-08-0012-9:1987 

3. fejezet, 4. fejezet  

 Szemcseméret eloszlás/szemcseméret 

mérési tartomány1 – 31,5mm 

MSZ EN 15428:2007 

Termésnövelő anyagok 

(komposzt) 

Térfogat-tömeg 

tömegmérés 

mérési bizonytalanság:± 1 kg/m
3
 

MSZ EN 13041:2012 
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Ikt. sz.: 3200/1663-2/2021. 
Tárgy: Szolgáltató laboratórium engedélyezése 
Ügyintéző: Szabóné Szőllős Krisztina 
Elérhetőség: +36 30 125 3346 
Melléklet: 1 db 

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző 
A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója** 

 Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén (TPH C5-C40) 

GC-FID, GC-MS (SCAN), számítás 

számított alsó méréshatár:50 mg/kg sz. a. 

WBSE-75:2019  

(WBSE-26:2019 5.3. szakasz,  

MSZ 21470-94:2009 9.4.3. 

szakasz) 

Talajlevegő Dihidrogén-szulfid 

ionkromatográfia 

alsó méréshatár:50 µg 

alsó méréshatár:2,5 mg/m
3
 

(20 dm
3
 levegő minta esetén) 

NIOSH 6013:1994 

 Ammónia 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 1 µg 

alsó méréshatár: 0,1mg/m
3
 

(10 dm
3
 levegő minta esetén) 

NIOSH 6015:1994 

 Hidrogén-cianid 

spektrofotometria 

alsó méréshatár: 0,3 µg 

alsó méréshatár: 0,015 mg/m
3
 

(20 dm
3
 levegő minta esetén) 

NIOSH 6010:1994 

 Metán, etán, etén 

GC-FID 

alsó méréshatár: 1 mg/m
3
 komponensenként 

WBSE-24:2015 

Talajlevegő Illékony szénhidrogének (VPH) 

GC-MS (SCAN) 

VALPH (C5-C12) 

alsó méréshatár: 40 µg/minta 

pentán; hexán; heptán; oktán; nonán; dekán; undekán; dodekán 

alsó méréshatár: 1 µg/minta komponensenként 

metil-terc-butil-éter (MTBE); etil-terc-butil-éter (ETBE); 

terc-amil-metil-éter (TAME); benzol; toluol; etilbenzol; 

1,3-xilol és 1,4-xilol; 1,2-xilol; sztirol; izopropilbenzol; 

n-propilbenzol; 1-etil-3-metilbenzol és 1-etil-4-metilbenzol; 

1,3,5-trimetilbenzol; 1-etil-2-metilbenzol; terc-butilbenzol; 

1,2,4-trimetilbenzol; szek-butilbenzol; 

1-izopropil-4-metilbenzol; 1,2,3-trimetilbenzol; 

1,3-dietilbenzol; 1,4-dietilbenzol; n-butilbenzol; 

1,3-diizopropilbenzol; 1,3,5-trietilbenzol; naftalin 

alsó méréshatár: 0,2 µg/minta komponensenként 

WBSE-26:2019 

5.4.1. szakasz 
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azonosítója** 

 Illékony szénhidrogének (VPH) 

GC-MS (SCAN) 

VALPH (C5-C12) 

alsó méréshatár: 50 mg/m
3
 

pentán; hexán; heptán; oktán; nonán; dekán; undekán; 

dodekán; metil-terc-butil-éter (MTBE); etil-terc-butil-éter 

(ETBE); terc-amil-metil-éter (TAME); benzol; toluol; 

etilbenzol; 1,3-xilol és 1,4-xilol; 1,2-xilol; sztirol; 

izopropilbenzol; n-propilbenzol; 1-etil-3-metilbenzol és 

1-etil-4-metilbenzol; 1,3,5-trimetilbenzol; 

1-etil-2-metilbenzol; terc-butilbenzol; 1,2,4-trimetilbenzol; 

szek-butilbenzol; 1-izopropil-4-metilbenzol; 

1,2,3-trimetilbenzol; 1,3-dietilbenzol; 1,4-dietilbenzol; 

n-butilbenzol; 1,3-diizopropilbenzol; 1,3,5-trietilbenzol; 

naftalin 

alsó méréshatár: 5 mg/m
3
 komponensenként 

WBSE-26:2019 

5.4.2. szakasz 

 Szén-dioxid, oxigén és nitrogén 

GC-TCD 

alsó méréshatár: 0,1 tf% komponensenként 

WBSE-42:2004 

Halfélék Perfluor-alkil vegyületek 

HPLC-MS/MS 

perfluoro-oktánsav, perfluorooktán-szulfonsav 

alsó méréshatár: 2,5 µg/kg 

WBSE-121:2019 

 Klórozott szénhidrogének 

GC-MS/MS 

dikofol 

alsó méréshatár: 10 µg/kg 

heptaklór 

alsó méréshatár: 0,0005 µg/kg  

cisz-heptaklór-epoxid 

alsó méréshatár: 0,0010 µg/kg  

transz-heptaklór-epoxid 

alsó méréshatár: 0,0005 µg/kg 

hexaklórbenzol 

alsó méréshatár:  2 µg/kg 

hexaklórbutadién 

alsó méréshatár:  10 µg/kg 

heptaklór és heptaklór epoxid 

alsó méréshatár:  0,002 µg/kg komponensenként 

WBSE-119:2016 
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