
 

 
 

Kiállítás helye és  dátuma:  

  

Kiállító szervezet: 

Budapest, 2017 november 09 DNV GL – Business Assurance 

1143 Budapest XIV, Stefánia út 101-103., 

Hungary 

 

    

 
Adlovits László 

V ezetőség képviselője 

   

A tanúsítási szerződésben meghatározott feltételek teljesítésének hiányában a tanúsítvány érvénytelenné válhat.  

Akkreditált tanúsítóhely: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. 
assurance.dnvgl.com 

 
 
 

Tanús ítvány száma: 

189686-2015-AQ-BUD-RvA 

E lső kiállítás dátuma: 

2003 december 18 

Érvényes: 

2017 november 09 - 2018 december 31  

 
Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a(z) 

NOVOCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1089 Budapest, Orczy út 6. 
és a mellékletben felsorolt telephelyeinek 
 
 
irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek: 

ISO 9001:2015 
 
 
Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes: 
Szerves és szervetlen vegyi anyagok és keverékek gyártása. Szerves és 
szervetlen vegyi anyagok átcsomagolása. Szerves és szervetlen vegyi anyagok, 
műanyag alapanyagok exportja, importja és belföldi disztribúciója Európai 
Unión belüli forgalmazása. Agrokemikáliák belföldi forgalmazása. Seveso 
minősítésű telephelyi raktárak árukezelése. Másodlagos olajtermékek 
értékesítése és beszerzése.  
Gáz-, és olajipari kutatás és termelés anyagellátása. 
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Tanúsítvány melléklet 
 
NOVOCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
A tanúsítványon szereplő telephelyek: 

Telephely neve Telephely címe Telephely tevékenység 
NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

4003 Debrecen, 
Balmazújvárosi út 10. 

Szerves és szervetlen vegyi anyagok, műanyag 
alapanyagok exportja, importja és belföldi 
disztribúciója Európai Unión belüli 
forgalmazása. Agrokemikáliák belföldi 
forgalmazása. Másodlagos olajtermékek 
értékesítése és beszerzése. 

NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

9027 Győr, Almafa utca 6. Szerves és szervetlen vegyi anyagok, műanyag 
alapanyagok exportja, importja és belföldi 
disztribúciója Európai Unión belüli 
forgalmazása. Agrokemikáliák belföldi 
forgalmazása. Seveso minősítésű telephelyi 
raktárak árukezelése. Másodlagos 
olajtermékek értékesítése és beszerzése.  

NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

8800 Nagykanizsa, Csengery 
u. 82. 

Szerves és szervetlen vegyi anyagok, műanyag 
alapanyagok exportja, importja és belföldi 
disztribúciója Európai Unión belüli 
forgalmazása. Agrokemikáliák belföldi 
forgalmazása. Másodlagos olajtermékek 
értékesítése és beszerzése. Gáz-, és olajipari 
kutatás és termelés anyagellátása. 

NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

1089 Budapest, Orczy út 6. Szerves és szervetlen vegyi anyagok és 
keverékek gyártása. Szerves és szervetlen 
vegyi anyagok átcsomagolása. Szerves és 
szervetlen vegyi anyagok, műanyag 
alapanyagok exportja, importja és belföldi 
disztribúciója Európai Unión belüli 
forgalmazása. Agrokemikáliák belföldi 
forgalmazása. Seveso minősítésű telephelyi 
raktárak árukezelése. Másodlagos 
olajtermékek értékesítése és beszerzése.  
Gáz-, és olajipari kutatás és termelés 
anyagellátása. 

NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

2440 Százhalombatta, 
Asztalos utca 6. 

Szerves és szervetlen vegyi anyagok és 
keverékek gyártása. Szerves és szervetlen 
vegyi anyagok átcsomagolása. Szerves és 
szervetlen vegyi anyagok, műanyag 
alapanyagok exportja, importja és belföldi 
disztribúciója Európai Unión belüli 
forgalmazása. Agrokemikáliák belföldi 
forgalmazása. Seveso minősítésű telephelyi 
raktárak árukezelése. Másodlagos 
olajtermékek értékesítése és beszerzése.  

NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

5000 Szolnok, Kőrösi u. 86. Szerves és szervetlen vegyi anyagok, műanyag 
alapanyagok exportja, importja és belföldi 
disztribúciója Európai Unión belüli 
forgalmazása. Agrokemikáliák belföldi 
forgalmazása. Másodlagos olajtermékek 
értékesítése és beszerzése. 

 



 

 
 

P lace and date:  

  

For the is suing office: 

Budapest, 2017 November 09 DNV GL – Business Assurance 

1143 Budapest XIV, Stefánia út 101-103., 

Hungary 

 

    

 
Adlovits László 

Management Representative 

   

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com 

 
 
 

C ertificate No: 

189686-2015-AQ-BUD-RvA 

Initial certification date: 

2003 December 18 

V alid: 

2017 November 09 - 2018 December 31 

 
This is to certify that the management system of 

NOVOCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1089 Budapest, Orczy út 6., Hungary 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate 
 
 
has been found to conform to the Quality Management System standard: 

ISO 9001:2015 
 
 
This certificate is valid for the following scope: 
Production of organic and inorganic chemicals and chemical blends. 
Re-packaging of organic and inorganic chemicals. Export, import and 
domestic distribution of organic and inorganic chemicals, plastic raw 
materials, and their trading in the European Union. Domestic distribution of 
agrochemicals. Handling stock in the warehouse of Seveso level.  Sale and 
purchase of secondary oil products. Material supply for oil and gas 
exploration and production. 
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Appendix to Certificate 
 
NOVOCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Locations included in the certification are as follows: 

Site Name Site Address Site Scope 
NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

4003 Debrecen, Balmazújvárosi út 
10., Hungary 

Export, import and domestic distribution 
of organic and inorganic chemicals, plastic 
raw materials, and their trading in the 
European Union. Domestic distribution of 
agrochemicals. Sale and purchase of 
secondary oil products. 

NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

9027 Győr, Almafa utca 6., 
Hungary 

Export, import and domestic distribution 
of organic and inorganic chemicals, plastic 
raw materials, and their trading in the 
European Union. Domestic distribution of 
agrochemicals. Handling stock in the 
warehouse of Seveso level.  Sale and 
purchase of secondary oil products. 

NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 
82., Hungary 

Export, import and domestic distribution 
of organic and inorganic chemicals, plastic 
raw materials, and their trading in the 
European Union. Domestic distribution of 
agrochemicals. Sale and purchase of 
secondary oil products. Material supply for 
oil and gas exploration and production. 

NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

1089 Budapest, Orczy út 6., 
Hungary 

Production of organic and inorganic 
chemicals and chemical blends. 
Re-packaging of organic and inorganic 
chemicals. Export, import and domestic 
distribution of organic and inorganic 
chemicals, plastic raw materials, and their 
trading in the European Union. Domestic 
distribution of agrochemicals. Handling 
stock in the warehouse of Seveso level.  
Sale and purchase of secondary oil 
products. Material supply for oil and gas 
exploration and production. 

NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

2440 Százhalombatta, Asztalos 
utca 6., Hungary 

Production of organic and inorganic 
chemicals and chemical blends. 
Re-packaging of organic and inorganic 
chemicals. Export, import and domestic 
distribution of organic and inorganic 
chemicals, plastic raw materials, and their 
trading in the European Union. Domestic 
distribution of agrochemicals. Handling 
stock in the warehouse of Seveso level.  
Sale and purchase of secondary oil 
products. 

NOVOCHEM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

5000 Szolnok, Kőrösi u. 86., 
Hungary 

Export, import and domestic distribution 
of organic and inorganic chemicals, plastic 
raw materials, and their trading in the 
European Union. Domestic distribution of 
agrochemicals. Sale and purchase of 
secondary oil products. 

 

 
 

 


