NYILATK oZ AT ÁrrÁrHarÓ sÁcnÓr
Az államh áztartásrő| szilő

évi CXCV. törvény 1Ánt.) 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonróI szőlő 2011'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján

N)zi1atkozattevő:

Név
Székhely
Cégegyzékszárn
Adószám

2011.

DiagnosticurnZrt.
1'047 Budapest, Attilau.126.
01-1'0-0421'68

10824487-2-41

Képvise1etébeneljár Gá|iczilrnreigazgatóságitag
évi CXCV. torvény 1Átrt.; 41. s (6) bekezdése alapján
a Markuso v szky Egyetemi oktatókÓrházaz átláthatóság el1enőr zése céIjából jogosult
az átláthatósággalkapcso1atos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Ánt. 54/ A. s - ában meghatározott adatok kezelése érdekében_ az

Az á|lanháztartásróI szólÓ

2011'.

áIlarnháztartásróI szÓló törvény végrehajtásáril szóli 368/2011'. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ában Íoglaltakra is tekintette1 _ nyi1atkozattevó az alábbi
nyilatkozatot teszi.

tgazgatÓsági tag, mint a Diagnosticum Zrt. képviseletére
(1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az

Alulírott Gálrőczi Imre

jogosult az Nvt. 3. s
alábbi

átl áthatÓ s ági ny i| atko z atot

teszem. (A nyilatkoznt L, il. és IIL részből áll. Minden nyilatkozatot tetlő szertlezetnek csak
rá uonatkozó, aznz T)t18y az L, r-lagy a IL, uagy a IIL részt kell kitöltenie.)

n

L
rÖnvÉNy nnnTÉNÉrr'ocva ÁrrÁrHarÓ szrnvnznrpx
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek

(a megfelelő

aláhúzandó):

-

aZáIlanl,
költségvetési szerv,
köztestület,
helyi Ónkorrnányzat,
nemzetiségiönkormányzat,
társulás,
egyházi jogi szernély,
o1yan gazdáIkodi szetvezet, amelybeTl az állam vagy a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik,

'\.

I

I

- nemzetkÓziszervezet|
- külföldi áIlarn,
- külföldihelyhatÓság,
- külföldi állami vagy he1yhatóságiszerv,
- az Európai Gazd'asági Térségről, szóLó

megállapodásban részes állam
...(az áIIam megnevezése) szabáIyozott piacára bevezetett

:

nyilvánosan múköd ő r észv ény tár saság.
II.

AZ

I.

PONT ALÁ NEM TARTOZÓ IOGI SZEMÉLYE{ VAGY
c I s z ÉM Éry I s Éc c n r N n vt nn ru p n r xn z Ő
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

T-o

szetvezet átláthatő szervezetrtek minősü|, azaz az Nvt. 3. S (1)
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy
iogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodi szervezet, amely megfelel a
ktivetkező f eltételeknek:

Az álta|arnképviselt

IW. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

ne,gelőzéséről és megakadályozásátő| szőIó 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $
p ontj a szerint me ghatár ozott tényle ges tulaj donosa me gismerhető.
N

vilatkoza t ténv leses tulaidonosokró]

T'akcím

Név

:

Adőszárn/
adóazonosítő
jel

Tulajdoni
hányad

8272312638

51%

Befo1yás és

szavazati jog
mértéke

1125 Budapest,

Gyöngyvírág
u.12.

dr. Péterfy Ferenc

r)

többségi

Iv4. az állam, amelyben az általam képviselt gazdá|kodÓ

szervezet

adóilletőséggel rendelkezik:

-

azEurópai UniÓ valamely tagállama:
o Magyatország

o

egyéb:

:. .:.::::

:1

:.:,:,|:;;ri

..., T[tgy

T ét s é gr

ő|

:. :.:.:.:: -:?.'...:.:::ilűködési

s
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e

gáll ap
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s
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r és
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s ál l am

:

és Fejlesztési Szervezet tagállama:
\

'1

\_.

\

t:

-

Magyarországnak a kettős adÓztatás
ől szőlő egy ezménye van:
(a me{elelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kérjük gz

olyan állam, amellyel
elkerülé

s ér

országot megneaezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadÓrÓ|
me ghatár ozott ellenőrzött külf öldi társ as ágnak:

szilő

t<irvény szerint

Nyilatkozat az ellenőrzott külÍöldi társ

Az

áItalarn képviselt szervezet magyarországt székhel1yel rendelkezIk, így
nem ellen őr zott külf ö1di tár saság;
aagy

Az áItalarn képvíseltszervezet nem rendelkezik magyaÍországi székhe1lyel.
(A me{elelő aláhúzgndó' Amennyiben a nyilatkozatteaő áItal kepuiselt szeraezet nem
flIa4yt:rországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,lngy ellenőrzött kúlföldi
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külÍöldi társaságnak minősítéssel
kap csolato s köa

e

ző

tke

r és

z kitölté se')

Az

áItalarn képviselt szervezet a társasági adóril és az osztalékadóról
szóIÓ 1'996. évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott
feltételek figye1embe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadőrÓI szóIó torvény szerinti
meghatározott el1enőrzött kü1földi társaságnak

ragy

társaságt ad&óI és az osztalékadóró1 szóIó törvény szerint
meghatározott ellenőrzott külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő

a

aláhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdáIkodó szervezet külföldi
szeméIy, illetve az izletvezetés heIye alapján külföldi i11etékességű(a
továbbiakban együtt: külföldi társaság), d" székhelye, Illetősége az
EurÓpai Unió tagáIlarnában, az OECD tagáIlarnában vagy o1yan
államban van, ame1lye1 Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kettós adóztatás elkerülésére,nyi1atkozom az adott á1lamban a valódi
gaz das ági

je

1

en1

é

t tekinte téb eÍ1/ az al ábbiak

s

z

e

rint

:

\

A külföldí társaság és adott á1lamban 1évő
kapcsolt váIlaIkozási álta1 együttesen saját
eszközzel és munkaviszonyban
Adóév

GazdáIkodÓ
szervezet neve/
székhelye

munkav á11a1 ókk aI v é gzett
termelő, Íeldolgozó, rnezőgazdasági,
szolgáItató, bef ektetői, v al amint
kereske de1mi tev éke ny s é gébőI izárrnazó
bevételének aránya az osszes bevételhez
.
képest

Ío glalko ztatott

vaw közvetetten
jogi szernély,
joggalbiri
vaw
szavazati
tulajdonnal,
befolyással
ttibb mint 2\o/o-os
jogi személyiséggel nem rende|kező gazdálkodő szervezet tekintetében a II/1'.,
II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.
II/4. az általam képviselt gazdálkodi szervezetben közvetlenül

Az

áItalatn képv is eIt gazdáIko dó szerv e zetb en közv etlenül v agy közv etetten
több mint 25 % - os tu1ajdonnal, befolyássaI vagy szavazati joggal bírő jogt

szernéIy, jrgi személyiséggel nem rende1kező gazdálkodÓ szetvezet

megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban n gazdálkodó szeruezet nem természetes
személy tulajdonosniról kell nyilatkozni. Minden olyan szeraezet esetében, amely
akárcsak közaetae, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szaaazati joggal aagy befolyássnl
bír, ftggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni
kell.)
1.

2.
3.

N]rilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vag}z
kozvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal. befo1)zássa1 vagy szavazati joggal
bíró jogi személ]l, jogi személ]liséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatőságáróI
Iv4.1,. Az á1ta1am képviselt gazd,átkod,ő szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazatijoggal
bíri jogi szeméIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
tényleges tulajdonosai (tt)bb érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeraezetenként
szükséges kitdlteni):

N)rilatkozat tén}zleges tulaj donosokról:

Adiszárn/

Név

Lakcím

adóazonosító
iel

Befo1yás és

Tulajdoni
hányad

szavazati jog
mértéke

Az

általam képvise1t gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
tobb
mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazati joggal
közvetetten
bfui jogt szernéIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeraezetenként
Iv4.2.

s

züksége s az ndóillető

-

séget me gj

elc)lni)

:

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarország

egyéb:

:. .:.:::: ::

:.:,T:;;ri

:. :.:.:.::.:?.'.

..., Taqy
T ét s é gr

ől szőlő

..:.:::ilűködési

me gál1 ap

odá

sb

an r észes áll am:

és Fej lesztési Szervezet

tagál'ama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

-

adiztatás

elkerülésé r ől szőlő egy ezménye Van:
(A me{elelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kérjük az orszógot
megneaezni)

Az

Iv4.3.

általam képvise1t gazdáIkodó szervezetben közvetlenü1 vagy

közvetetten tobb mint 25 % - os tu1ajdonnal,beÍolyással vagy szavazatl joggal
biró jogi szeméIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezetek
ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gnzdálkodó szeraezet
ese

téb en

s

ze ru

Magyaror
társaság.

e

ze te

nként s zúks ége s

me gj

elölni)

:

szági székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött

külfö1di

oaw
székhel1ye1. (A megfelelő aláhúzandó
Amennyiben a nyilatkozatteaő által képaiselt szeruezetben közaetlenül aagy
közaetetten tcjbb mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással angy szaa(rzati joggal bíró
jrgi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szeraezet nem
rTltr4ytlrországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külföldi'\

Nem rendelkezik magyaÍországi

,,

.\!

,,

\.
'*

társasógnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött
kap cs olato s köa e tke ző r és z kitölté se.

kúlföldi társaságnak minősítéssel

Az általam képviseIt gazdáIkodÓ

szervezetben közvetlenüI vagy
közvetetten több mint 25%-os tulajdonna1, befo1yással vagy szavazati
joggal bító jogi szernéIy, jogi személyiségge1nem rendelkező
gazdáIkodó szetvezet atársaságt adÓrÓI és az osztalékadórÓl szőIi1996.
évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek
figye1embe véte1éve

nem minősü1 a társaságt és az osztalékadórÓI sziló törvény szerinti
meghatározott ellenőrzött külÍöldi társaságnak
aaSy

társasági ad'ÓrÓl és az osztaiékadóról . szóIó torvény szerint
meghatározott e1lenőrzött külíöldi társaságnak minósüI. (A megfelelő

a

aláhúzandó.)

Amennyiben aZ álta1am képviselt gazdálkodó

szervezetben
közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonna1, befolyással
vagy szavazati joggaI birÓ jogi szernéIy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdáIkodÓ szervezet külföldi szenlély, il1etve az
izletvezetés helye alapján kül{öldi i1letékességű (a továbbiakban
együtt: külföldi társaság), de székhe1ye, il1etósége az Európai Unió
tagáLlarnában, az OECD tagá1lamában va1y o1yan á1lamban yaÍI/
ame1lyel Ma gyar or s zágnak hatályos e gy eztnénye V an a kettős adó ztatás
e1kerülésére, nyilatkozor.r. az adott államban a valódi gazdaságijelenlét
tekintetéb erll / aZ alábbiak szerint:

Az áItalarnképviselt
gazdálkodi

Adóév

szervezetben
közvet1enüIvagy
kozvetetten több mint
25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy

szavazati1oggalbiró
jogi szeméIy, jogi
szemé1yiséggel nem
rendelkező gazdáIkodÓ
szervezet

A kü1fö1di tfusaság és adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozásí á1tal együttesen saját
eszko zzel és munkaviszonyban
ókka1 v é gzett
termel ő, Íeldolgoz Ó, :ntez ő gazdas ági,
s zo\,gáItató, bef ektetői' va1 amint
kereske de1mi tev éke ny s é gébőI szárrnazó
bevételének aránya az összes bevételhez

Ío glalko ztatott rnunkav

á11a1

képest

III.

CIVI

SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULAToK

Az á|talarn képviselt szervezet

-

(a megfelelő aláhúzandó)

civil szervezetuagy
vízitársulat

átlátható szervezetnek minős ul, azaz az Nvt. 3. s (1) bekezdés L. pont c) alpont
szerint az á|talarn képviselt szervezet

fiW. v ezető tisztségviselői megismerhetők.
az

áIta1'att képvis elt szerv ezet v ezető tisztsé gvisel ői

:

Ad i s z árn / ad ó az ono sító

Yezető tisztségviselő

IIvz. az általam képviselt szervezet, valamint ezektisztségviselői nem átlátható
szetvezetben nem rendelkeznek 25 o/o - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet,

a

Ca) pont szerinti vezető
tisztségvis e\ői az aÍábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó
va1amint

részesedésse1:

Yezető
tisztségViselő

Szervezet neve

Adőszárn

Részesedés mértéke

Ezek a szervezet('ek| át|áthatő('ak|, azaz:
III/2.1'. tulajdonosi szetkezetük, a pénzrnosás és a terrorizmus finanszírozása

rnegelőzésérőI és megakadáLyozásáróI szóIi törvény szerint rneghatározott
tényleges tulajdonosuk megismerl-rctő, amelyről az aIábblak szerirt
nyilatkozorn (több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeruezetenként szúkséges
kitölteni):

N}rilatkozat tényle ges tulaj donosokról

Név

Lakcím

:

Adiszám/
adÓazonosítő

Tulajdoni
hánvad

\
\-,,

Befolyás és

szavazatiioz

\

\
\

mértéke

iel

-

IIv2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (tcjbb érintett gazdálkodó
e s e t éb

en s zera

-

e

ze

tenként s züks

ége

s az a dóille tő s ége t me gj elölni)

szeruezet

:

az Európai UniÓ valamely tagáIlarna:

o
o

Magyarország
egyéb:

r{1gy

az Európai Gazdasági TérségrőI szilÓ megállapodásban részes

á1lam:

- a Gazd'asági
- olyan

..., afr4a

Együttmúködési és Fejlesztési Szervezet tagáIlama:
. . ....., oftw

áLlarn, amellyel Magyarországnak

a kettős

adőztatás

elkerülésé r őI szili egy ezrnénye Van:
(a me{elelőt kérjük aláhúzni, illetae amennyiben nem Magyarország,
kerjük az országot megneuezni)

-

IIv2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (t(ibb
érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezlk, így nem ellenőrzött
kü1földi társaság.
aogy

Nem rendelkezik ÍnagyaÍországi székhellyel. (A

megfelelő
aláhúzandó. Amennyiben a szeruezet nem Tnilgyarországi székhelyű,
úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött kúlföldi társasógnak
ellenőrzött külÍöldi tórsasúgnak
minősüI-e, ezért szükséges
minő sí tés s el kap c s ol nto s kcja e tke ző r és z kitölté s e. )

(u

Ezen szervezet a társasági adóróI és az osztalékadórőL szilÓ
1996. évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott

feltételek figyelembe vételével

a

tátsasági és az osztalékadőrőI szÓIó törvény
szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

nem minősül

aagy

a társaságt

adóró], és az osztalékadóróI szóIó törvény szerint
meghatározott el1enőrzött külíöldí társaságnak minősül. (A

me{elelő aláhúzandó')
eZeÍ:L szervezet külfö1di szernéIy, illetve az
he1ye
alapján külfö1di illetékességű(a továbbiakban
izletvezetés

Amennyiben

együtt: külfö1di társaság), de székhelye, 1lletősége az Európai
Unió tagállarnában, az OECD tagáIlanában vagy olyan államban
Vary amellyel Magyarországnak hatályos egyezrnénye Van a
kettős adÓztatás e1kerü1ésére, nyi1atkozolTL az adott államban a
valÓdi gazdaságijelenlét tekintetéb eÍl/ az alábbiak szerint:

Adóév

A szervezet

A külföldi társaság és adott államban 1évő
kapcsolt válIalkozási álta1 együttesen saját
eszkö zzel és munkaviszonyban
foglalkoztatott munkavá1la1ókk aI v égzett
termeló, Íeldolgozó, rnező gazdasági,
sz ol gáItató, bef ektetói' va1 amint
kereskedelmi tevéke ny ségébd' szárrnazó
bevételénekaránya az osszes bevételhez
képest

megnevezése

IIv2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szeraezetben, amelyben nz áltrtlnm képaiselt
szeruezetnek, ualamint annnk uezető tisztségaiselőinek 25 % _ ot meghalndó
részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 o/o - os

tulajdonnal, befolyássa| vagy szavazati joggal bfuő jog1 személy, jogi
s

zem é lyi

s é gge

l

ne

m rend elkező gazdálko dő szerv ezet átláthatÓ

|

azaz'.

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáril, amelyek
kozvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással

vagy szavazati joggaI rendelkeznek olyan gazdáIkodó szervezetbery amelyben

a civil szetvezet, vizitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot

meghaladó részesedésselrendelkeznek:

GazdáIkodó
szervezet
neve

Adószá
m

Részesedé
Adói1letőség
s mértéke
%

-ban

e

Tényleges
Tényleges
tulajdonos(ok tulajdonoso
k adőszárna
)

A külföldi társaság és adott államban lévő

Adóév

Cazdálkodó szervezet
neve/ székhelye

kapcsolt v áIIaIko zási által együttesen saj át
eszko zzel és munkavíszonyban
Í o glalko ztatott munkav á11 al ókkal v é gz ett
termelő, Íeldolgozó, rnezőgazdasági,
szolgáItatÓ, befektetőí, valamínt
kereskedelmi tevéke ny ségéből szárrnazó
bevételénekaránya az osszes bevételhez
képest

III/3. az állarn, amelyben az általarnképviselt szervezetszékhe|ye van:

-

az Európai Unió valameIy tagállama:

o Magyarország
o egyéb:

- az Európai Gazdasági
aasy

..., Uaqa

TérségrőI szőlő megállapodásban részes állam:

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerv ezet tagállama:

rasy

- olyan tagállam vaw olyan

állam, amellyel Magyaror szágnak

a

kettős

adó zt atás e lkerül é s é r ől sző|ő e gyezmé nye V an:
(A megfelelő alóhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kérjük az orszógot
megneaezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szetvezet alapitő (létesítő) okirata, illetve
ktilcln jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okirata alapján jogosult
vagyok a szeÍv ezet képvis eletére (é s cégj e5y zésér e).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkoző jogszabályokat
megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősü1.
Jelen ny llatko zat alapj án tu d omásul

- a nemzeti

v

eszem, ho gy

vagyon hasznosítására vonatkoző szerződést a Markusovszky
Egyetemi oktatókórházkártalanítás né1kül és azonnalí hatállyal Íelmondhatjá,
ha a nemzetl vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval
közvetlen vagy kozvetett módon jogviszonyban ál1ó harmadik fél - szervezet
a nemzeti Vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően
beállott korülmény folytán már nem minősül átlátható szórvezetnek (Nvtv.
11.S (12) bek.);

-

központi ko1tségvetési kiadási e1őirányzatok terhére olyan jogi szemé1lyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen
visszterhes szetződés, illetve 1étrejott ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kiÍizetés,ame1y szervezet nem minósül átláthatÓ szervezetnek. A
Markusovszky Egyetemi oktatókÓrlláz ezen feltétel ellenőrzése céIjábőI, a
szerződ'ésbőI ered,ő követelések elévüléséigaz At'rt. s+1 a. S-ban foglaltak
szerint a jogi szernéIy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
átláthatőságával összeÍiggő, az Ánt. s+1 e. S-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Ánt. s+1n S kedvezrnényezettről rende1kezik,
azon a jogi szeméIyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell
érteni 1Ánt.41. s (6)bek.);

- a valótlan tartalmú átláthatisági nyilatkozat

alapján kötött visszterhes
szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház Íelmond1a vagy. - ha a
szerzódés te1jesítéséremég nem került sor - a szerződéstől e1á11.

hogy amennyiben je1en nyilatkozatban kozölt adatok tekintetében
bármilyen váItőzás áII be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétőI szárnított B napon belül megkri1dom a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére,vagy amennyiben az általam
képviselt szervezet rnár nem minősül átláthatinak, ugy azt haladéktalanul
Kije1entem,

bejelentem.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 18.
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Első kiállítás dátuma:
2001 augusztus 30

TanÚsítvány száma:
2

46090- 2017 - AQ-BU D-RvA

Érvényes:

2020 szeptember 13 - 2023 szeptember 12

JeIen tanúsítvány igazolja, hogy a(z)

DIAGNOSTICUM ZRt.

1047 Budapest, Attila u. 126.
és a mellékletben felsorolt telephelyeinek

irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:

ISO 9OO1:2O15

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységikÖrre érvényes:

Laboratóriumi készülékek, eszközök, tartozékok és orvostechnikai eszköztik
forgal ma zása. Laboratóriumi készülékek szervize' In vitro dia gnosztiku mok

fejlesztése, gyártása és kereskede!me' Elisa alapú diagnosztikai kitek
gyártása; kutatás és fejlesztés.
berendezések forgalmazása és szervizelése;
La borató ri u m i eszközök,
laboratóriumifogyóeszközök (műanyagáruk) forgalmazása. Pipetták javítása
és kalibrálása'

KiáIlítás helye és dátuma:

Budapest, 2020 szept€mber

Kjá|lító szervezet:

DNV GL - Business Assurance
1143 Budapest XIV, stefánia út 1o1-1o3.'
Hungary
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AkkÍeditált tanúsítóhely: DNV GL Business AssUrance B.V', Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht. Netherlands. TEL:+31(0)102922689'
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tr,NV.GL
Tanúsítvány száma: 246090_2017_AQ-BUD_RvA
Kiállítííshelye és dátuma: Budapest, 2020 szeptember 08

Tanúsítványmelléklet
DIAGNOSTICUM ZRt.
A tanúsítványon szereplő telephelyek:
Teleohelv címe

TelepheIv tevékenvség

DJAGNOSTICUM ZRt.

1047 Budapest, Attila u. 126.

TS LABOR KFT.

1047 Budapest, Attila u, 126.

D]AGNOSTiCUM ZRt. K+F

1062 Budapest, PodmaniczkY u' 109

Laboratóriumi készÜlékek,eszközök,
tartozékok és orvostechnikai eszközök
forgaImazása. Laboratóriumi késztj|ékek
szervize.
Laboratóriumi eszközök, berendezések
forgalmazása és szervizelése;
laboratóri u mi fogyóeszközök
'(műanyagáruk) forgalmazása' Pipeiták
iavítása és kalibrálása.
Laboratóriumi készÜ|ékek szervize. 1n
vitro diag nosztikumok fejlesztése,
gyártása és kereskedelme. Elisa aIapú
diagnosztikai kitek gyártása; kutatás és

Telephelv neve

La

boratóri um

fei lesztés.

A tanúsítási szerződésben meghatározott

feltételek teljesítésénekhlányában a tanúsítVány éruénytelenné Válhat'

Át[reáltitt tantsitóhely: DNVtL Business AssUrance É.V', zwolseweg 7, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands.
www.dnvgt.com/assurance

TEL: +3 1(0) 102922689.
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Első kiállitás dátuma:
2011 szeptember 13

Érvényes:

2020 szeptember 74 - 2023 szeptember 13

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a(z)

DIAGNOSTICUM ZRt.

1047 Budapest, Attila u. 126'
és a mellékletben felsorolt telephelyeinek

irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:

ISO 14OO1:2O15

]elen tanúsítvány a következő tevékenységikörre érvényes:
Laboratóriumi késztilékek, eszközök, tartozékok és orvostechnikai eszközök
forgalmazása. Laboratóriumi készülékek szervize. In vitro diagnosztikumok

fejÉsztése,gyártása és kereskedelme' Elisa alapú diagnosztikai kitek
gyártása; kutatás és fejlesztés.
[á noratóri u m i eszközök, berendezések forga l mazása és szervizelése;
( m űanya gá ruk) forga lma zása. Pipetták
la boratóri u mi fogyóeszközök
javítása és kalibrálása.

Kiállító szervezet:
DNV GL - Business Assurance

KiálIítás helye és dátuma:

Budapest, 2O2o szeptember 08

1143 Budapest XIv, stefánia út 101-103.,
HungarV
(VC
Ü l

Ü.

fl24

The RvA is a signatory to the IAF MLA

-\-/'r/
(-,!-\.<

-:;.1-.--z=:

Adlovits László
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feItételek teljesítésénekhiányában a tanú5ítVány érvényteIennéválhat,
Akkreditált tanúsítóhely; DNV GL Busine5s AssUTance B.V'' Zwolseweg I,2994 LB' Barendrecht], Netherlands' TEL:+31(0)102922689'
A tanúsítási szerződésben meghatározott
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tr)NV'GL
Tanúsíwány száma: 246089_2017-AE-BUD-RVA
Kiállítás heíye és dátuma: Budapest, 2020 szeptember 08

Tanúsítványmelléklet
DIAGNOSTICUM ZRt.

A tanúsítványon szereplő

Telephelv neve

Telephelv címe

DiAGNOSTICUM ZRt,

1047 Budapest, Attila u. 126.

TS LABOR KFT.

1047 Budapest, Attila u. 126.

DIAGNOSTICUM ZRt. K+F

1062 Budapest, PodmaniczkY u. 109

La

boratóri um

Telephelv tevékenység
La boratóriumi készülékek, eszkozök,
tartozékok és orvostechnikai eszközök
forgalmazása. Laboratóriumi készülékek
szervize. 1n vitro diagnosztikumok
feilesitése, qvártása és kereskedelme.
Laboratóriumi eszkózok, berendezések
forgalmazása és szervizelése;
la boratóriumi foqyóeszközök
(műanyagáruk) forgalmazása. Pipetták
iavítása és kalibrálása.
In vitro diagnosztikumok fejlesztése,
gyártása és kereskedelme. Elisa alapú
áíagnosztikai kitek gyártása; kutatás és

fe'ilesztés.

a tanúsítványéruénytelenné Válhat'
A tanúsítási szerződésben meghatározott íeltételekteljesítésénekhiányában
Netherlands' TEL:+31(0)102922689'
Akkreditált tanúsítóhely: DNV cLil"=i""i. Áii"iun." á.v., zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht,
www.dnvgl.com/assurance

