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A nemzeti akkreditálás szerepe és 
jelentősége a munkavédelmi 

szakma szempontjából 



Mi az akkreditálás? 

�  Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy 
szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos 
tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, 
tanúsítás, ellenőrzés stb.) elvégzésére.  

�  Az akkreditálás célja az egységes európai elvekre épülő 
akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szervezetek 
iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és 
ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának emelése, a 
vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös 
elfogadásának elősegítése, megteremtve ez által az 
ismételt vizsgálatok kiküszöbölését és a kereskedelem 
műszaki akadályainak elhárítását. 
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Hazai és nemzetközi kapcsolatok 



Az EA többoldalú megállapodása (EA 
MLA) az EA teljes jogú tagjai között 
aláírt megállapodás, amely által az 
aláírók elismerik és elfogadják az 
aláíró tagok által működtetett 
akkreditációs rendszerek 
egyenértékűségét, valamint az 
akkreditált megfelelőségértékelő 
testületek megfelelőségértékelési 
eredményeinek megbízhatóságát. 

MLA - Multilateral aggrement 

NAH – MLA tag 



NAH MÁS akkreditáló szervezet 

Mit jelent ez számunkra? 

	

=



Jogszabályi háttér 

�  2015. évi CXXIV. Törvény a nemzeti 
akkreditálásról 

�  424/2015. (XII. 23.) Korm. Rendelet A Nemzeti 
Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási 
eljárásról , 

�  1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az 
Akkreditálási Tanácsról,  

�  45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet A NAH 
eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjakról 



Az akkreditáció folyamata - értékelés 



Az akkreditáció folyamata - döntés 



Kik kérhetnek akkreditációt? 

�  a) vizsgálólaboratórium, 
�  b) mintavevő szervezet, 
�  c) kalibrálólaboratórium, 
�  d) jártassági vizsgálatot szervező szervezet, 
�  e) terméktanúsító szervezet, 
�  f) irányítási rendszereket tanúsító szervezet, 
�  g) személyzettanúsító szervezet, 
�  h) ellenőrző szervezet, a hatóságok kivételével, 
�  i) referenciaanyag-gyártó szervezet, 
�  j) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő 

szervezet vagy természe-tes személy, 
�  k) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és 

az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 
részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezet 



Követelmények a szervezetre és folyamataira 

�  MSZ EN ISO/IEC 17000 szabványsorozatok, 
�  IIR – 17021, Labor 17025 
�  a nemzetközi és európai akkreditáló szervezetek út-

mutatói, 
�  valamint a NAH által kiadott szakma-specifikus 

követelmények alkotják. 

Az akkreditáció 5 évig érvényes! 



MEBIR tanúsító Laboratórium 

�  Tanúsítandó 
tevékenység (IAF kód), 

�  Akkreditált tanúsító, 
�  Részletező okiratban az 

IAF kód szerepel. 

�  Követelményszabvány, 
�  Akkreditált mintavétel, 

helyszíni vizsgálat, 
laborvizsgálat 
elvégzésére jogosult 
szervezet, 

�  Részletező okiratban a 
szabvány és a vizsgálat 
jellege szerepel szerepel. 

Mire figyeljünk 



IAF Kódok - részlet 



MEBIR tanúsító 
szervezetek  Laboratóriumok 

MSZ 28001 MSZ 21862-22:1982 

Követelmény-szabvány (példák) 



MEBIR tanúsító Laboratórium 

Az akkreditálás “eredménye” 



Lényeg – MEBIR tanúsító 



MEBIR 
tanúsítvány 
minta 

OHSAS 18001  

= 

MSZ 28001  

?ê? 
ISO 45001 

= 

MSZ EN ISO 45001 

 



Tartalma: 
Tanúsító szervezet 
neve 

Tanúsított szervezet 
neve, címe 

Követelmény-
szabvány 



Tartalma: 
Érvényességi 
terület, tevékenység 

Érvényességi 
terület, 
telephely(ek) 

Kiállítástól 
számított 3 év 

Igazolás kerül 
kiállításra 

Akkreditált 
tanúsítás igazolása 



Lényeg – Vizsgálólabor 



Lényeg – Vizsgálólabor 



Lényeg – Vizsgálólabor 



Lényeg – Vizsgálólabor 



- Kiállító szervezet 

- Megnevezés 

- Kiállítás dátuma 

- Vizsgáló személyek és 

JOGOSULTSÁGUK 

- Jkv. azonosítója, sorszám 

- Közreműködök (név, jogosultság) 

- Kötelemény kritérium (pl. 

szabvány) 

- Eredmények, stb. 

Mérési 
jegyzőkönyv 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 


