
AKKREDITÁLÁS a Magyar 
Állami Földtani Intézet 

Laboratóriumában

Akkreditálásnak nevezzük annak hivatalos elismeré
sét, hogy a vizsgáló laboratórium felkészült bizonyos 
vizsgálatok elvégzésére. Az akkreditálásról az MSZ EN 
45OOI és az MSZ EN 45002 szabványok rendelkeznek. 
Ezek a szabványok az ISO (International Standard 
Organization) szabványok fordításai. A fordítást a 
CEN/CENELEC (Európai Szabványosítási Bizottság) 
1989-ben jóváhagyta. Az akkreditálást ellátó szervezet a 
Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) 1091 Budapest, 
Üllői út 25.

Telefon: 217-3646, Fax: 216-5057.
Ügyvezető igazgató: Dr. Ring Rózsa

Csak az a laboratórium akkreditáltassa magát:
* amelyik külső megbízásokat teljesít,
* amelytől a partnerei elvárják, hogy akkreditált 

legyen,
* amelyik az akkreditálás költségeinél nagyobb 

bevételre számíthat.
Az akkreditálás költségei két részre oszlanak:
* közvetlen költséeek ( az akkreditálási egység

csomagbeszerzése 7000Ft, jelentkezés lOOeFt, 
a bírálat költsége kb. 300 eFt);

* közvetett költséeek. többnyire magasabbak 
(a laboratóriumot úgy át kell alakítani, hogy 
akkreditálható legyen). A Magyar Állam i 
Földtani Intézet pl. 600 eFt -ot ford ított erre.
Az akkreditálás 3 évre szól, de évente mintegy 
200 eFt -ért újabb és újabb ellenőrzéseket vé
geznek, amiknek további pénzügyi vonzata is 
lehet.

Az akkreditáltság közvetett költsége az a munkaidő 
kiesés is, amit az akkreditált laboratóriumnak a napi 
adminisztrációjára kell fordítania. Ez a munkaidő 1/4-e.

1. )  Meg kell vásárolni az akkreditálási egységcsoma
got, mert ebből tudjuk meg az akkreditálás eljárási rend
jét, itt vannak a mintaoldalak a kérelem benyújtásához, 
tájékozódhatunk az árakról, a minősítők kiválasztásá
nak a módjáról, a fellebbezés lehetőségeiről. Itt találjuk 
azt az Útmutatót, ami szerint majd el kell készítenünk 
laboratóriumunk Minőségügyi Kézikönyvét. Mintát 
láthatunk az akkreditálási okiratra és megkapjuk a cso
magban az MSZ EN 45OOI és MSZ EN 45002 szab
ványt. Ezek szabályozzák azt, hogy egy akkreditálható 
laboratóriumnak milyennek kell lennie és azt, hogy ho
gyan fogják minősíteni laboratóriumunkat.

2. )  Be kell nyújtani a kérelmet. Az alábbi kérdésekre 
kell olyan feleletet adni, amelynek alapján a NAT úgy 
dönt, hogy elfogadja a jelentkezést: A laboratórium ne
ve, címe. Milyen tevékenységre kéri az akkreditálást. 
Nyilatkozat arról, hogy az akkreditálás feltételeit elfo
gadjuk. Ezután a kérelmező szervezet aprólékos leírása 
következik, majd a használt szabványok. Ezután jön a 
jogi azonosítás, a pártatlanság és függetlenség bizonyí

tása. A vezetés és szervezet leírása, a személyzet ismer
tetése. A helyiségek, környezet leírása, a műszerek rész
letes ismertetése. A vizsgálati módszerek és eljárások 
ismertetése. A laboratórium minőségügyi rendszere, a 
vizsgálati jegyzőkönyvek, nyilvántartás, minták kezelé
se is a vizsgálat tárgyát képezi. Kiad-e vizsgálatot alvál
lalkozónak a laboratórium. Együttműködés a megren
delőkkel. Van-e biztosítása a laboratóriumnak. Kötött-e 
másokkal akkreditálási, minősítési szerződést. Ezzel 
párhuzamosan be kell fizetni a jelentkezési díjat.

3. )  El kell készíteni a laboratórium Minőségügyi Kézi
könyvét. Ebben nagyjából a jelentkezéskor feltett kér
désekre az AR12 jelű Útmutató szerint részletekbe me
nően válaszolva ki kell dolgozni a laboratórium szaba
tos, ellenőrizhető működési tervét. Ez mellékletekkel 
együtt kb. 100 oldal. El kell végeztetni a mérlegek hite
lesíttetését, be kell szerezni egy nemzetközileg elfoga
dott cég hiteles anyagmintáit. Hitelesíttetni kell tömeg 
és térfogatmérő eszközeit, hőmérőit, minden olyan eta
lont, melyet tevékenysége során felhasznál. Ki kell mu
tatni, hogy az egyes vizsgálatokat mekkora tartomány
ban, mekkora hibával végzi. Pontos listát kell adni a 
műszereiről és arról, hogy a kalibrálásuk milyen rend
szerességgel, hogyan történik. Mindezt dokumentálnia 
kell. A laboratóriumban ki kell dolgozni a helyettesí
tések rendjét. Minőségügyi vezetőt kell kinevezni, és 
létre kell hozni a minőségügyi szervezetet. A Minőség
ügyi Kézikönyvet 3-5 példányban kell benyújtani, (attól 
függően, hogy hány tagú a bíráló bizottság ).

4. )  A NAT kijelöli és felkéri a bírálókat. A bíráló bi
zottság egy NAT munkatársból és annyi szakértőből áll, 
ahány témakörre kérte az akkreditálást a laboratórium. 
A közelmúltig a bizottság egyik tagja az Országos Mérés
ügyi Hivatalból került ki, a bizottság elnöke az egyik 
szakértő. A bizottság olyan alapossággal átnézi a labora
tórium által benyújtott Minőségügyi Kézikönyvet, hogy 
még a vesszőhibákra is felhívja a figyelmet.

5. )  Visszaadják javításra az anyagot.
6. )  A pályázó elvégzi a javítást és visszaküldi a javított 

példányokat.
7. )  A bizottság ezt újra átnézi és elkészítik a helyszíni 

bejárás tervét. Megjelölik az időpontját..
8. )  A bizottság elnöke értesíti a laboratóriumot az 

időpontról, egyben felhívja a figyelmüket arra, hogy 
úgy készüljenek, hogy néhány ellenőrző mintát a hely
színeléskor le kell vizsgálnia a laboratóriumnak.

9. )  A helyszíneléskor a bizottság átnyújtja a levizs
gálandó mintákat és megmondja, hogy milyen paramé
tereket vizsgáljon meg belőlük a laboratórium. Ezután 
néhány mintát találomra kiválasztanak és annak végig
követik az útját a laboratóriumban, ezzel a laboratórium 
teljes területét bejárják. Felteszik a bírálatkor és helyszí
neléskor felvetődött kérdéseket és nagyon alaposan 
megvizsgálják az adminisztrációt. A megkapott eredmé
nyeket a várt értékekkel összevetik. Elmondják, hogy 
milyen változtatásokat kell végrehajtani a laboratórium 
ügymenetében és hogyan kell átjavítani a Minőségügyi 
Kézikönyvet. Ezután a bizottság a szabvány pontjai sze
rint ismét megvizsgálja, hogy a laboratórium kielégíti-e 
a szabványban leírt követelményeket, ha igen, elfo
gadják a laboratóriumot. Ezután kihirdetik a dönté
süket.

10. )  A laboratórium záros határidőn belül végrehajtja 
a módosításokat, elküldi a NAT-ba az átjavított Minőség
ügyi Kézikönyvét.

11. )  A NAT akkreditáló mérnöke felterjeszti a pályázó 
laboratóriumot a NAT Titkárságára. Az akkreditálási ok
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irat kiadhatóságáról a rendelkezésére álló dokumen
tumok alapján a Titkárság vezetője dönt.

12. )  A pályázó laboratórium megkapja a számlát.
13. )  Ünnepélyes keretek között átnyújtják az akkre

ditálásról szóló okiratot.
Az okirat azt tanúsítja, hogy pl.: a MÁFI Kémiai osztály 

laboratóriuma megfelel az MSZ EM 45001:1990 szab
vány követelményeinek és a NAT vizsgáló laboratórium 
kategóriába 501/0440 számon bejegyezte.

14. )  Az akkreditált laboratórium kérheti felvételét a 
Nemzeti Akkreditáló Testületbe.

15. )  Esetleg valamelyik munkatársát felkérhetik a bí
ráló bizottságok valamelyikébe szakértőnek.

Ilyen az, amikor minden olajozottan megy, de ez igen 
ritka. Ugyanis időközben bármi megváltozik, azonnal 
módosítani kell a Minőségügyi Kézikönyvet. Ezért cse
rélhető lapokkal tervezték. A laboratórium köteles min
den változást azonnal bejelenteni és átvezetni. (M i 
hétszer javítottuk át az anyagot.)  Egy és két év múlva a 
bizottság visszatér és leellenőrzi a laboratóriumot, hogy 
valóban úgy dolgozik -e még mindig, mint ahogy azt a 
Minőségügyi Kézikönyvében leírta. Felszólítja a válto
zások átvezetésére. A harmadik év végén teljesen új 
kérelmet kell be-nyújtani és minden kezdődik elölről.

A  Magyar Állami Földtani Intézetnek megérte a ké
miai laboratóriumát akkreditáltatni, mert olyan megren
delőket tudott ez által megtartani, akiktől évi 2 MFt 
bevétele származik.

Horváth Róbert 
Magyar Állami Földtani Intézet

Akkreditálás az 
Eötvös Loránd Geofizikai 

Intézet Radiometriai 
Laboratóriumában

A z Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Radiometriai La
boratóriuma 1997-ben akkreditált laboratóriummá vált. 
Az akkreditálási okiratot a Nemzeti Akkreditáló Testület 
501/0486 számon 1997. december 4-én adta ki.

A laboratórium méréseket végezhet és hiteles mű
bizonylatokat adhat ki a következő területeken:

* természetes és mesterséges eredetű radioaktív 
gamma-sugárzás mérése terepi és laboratórium i

körülmények között,
* szilárd ásványi nyersanyagok és kőzetminták 

összetételének meghatározása a zárt neutron
forrással végzett neutron aktivációs analízis 
(NAA), valamint az izotópgerjesztésű röntgen
fluoreszcens analízis (XRF) mérési módszer 
alkalmazásával,

* elemanalitikai méréstechnikai feladatok elvég
zése ipari, erőművi, mesterséges radioaktív su
gárzások folyamatos vizsgálatára (m onitoring 
rendszer),

* radiom etriai mérések elvégzéséhez szükséges 
műszerbázis létrehozása és működtetése,

* mérőrendszerek kalibrálása, mérési eljárások 
kidolgozása, bevezetése a gyakorlatba a szab
ványban rögzített módszerek alapján.

A laboratórium rendelkezik az általa végzett vizs
gálatokhoz szükséges berendezésekkel, eszközökkel, 
nevezetesen:

* nagy érzékenységű gamma spektrométerek la
boratórium i és terepi kivitelben,

* analizátor műszercsaládok zárt neutronforrás
sal,

* Si/Li félvezető detektoros mérőrendszerekkel,
* A kvantitatív kiértékeléshez szükséges etalonok

kal.
A Radiometriai Laboratórium minőségügyi rendsze

re az MSZ EN 450OI magyar szabvány szerint került 
kialakításra, amely eurokonform, és tartalmazza mind
azon előírásokat, amelyek biztosítják a laboratórium 
szolgáltatásainak megfelelő minőségben történő meg
valósítását. A laboratórium minőségügyi rendszerének 
működtetéséért RENNER János laboratóriumvezető a 
felelős. Felelőssége:

* az akkreditálásból adódó követelményrendsze
rek betartatása,

* a személyzet irányítása,
* a munkák elosztása,
* a beérkező igények, megrendelések nyilvántar

tásba vétele és a belőlük fakadó teendők megha
tározása,

* a vizsgálatok szakszerű elvégzése, elvégeztetése,
* az elvégzett vizsgálatok hiteles dokumentálása.
A laboratórium minőségügyi rendszere a Minőség

ügyi Kézikönyvben és a minőséget garantáló egyéb do
kumentumokban van lefektetve. Az ezekben foglaltakat 
évente legalább egy alkalommal az Akkreditáló Testület 
képviselői felülvizsgálják.

RennerJános
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

JOGI TALLÓZÓ

Kötelezővé vált harmadik személy vonatkozásában a felelős
ségbiztosítás megkötése, amelyet a megjelent 227/1997. 
(Х П .10 .) K orm . ren de le t az  a to m k árfe le lő sségre  vonat
kozó  biztosítási v ag y  m ás pén zü gy i fedezet je llegérő l, 
fe ltételeirő l és összegé rő l tartalmaz. (MK 110. szám/1997)

Ü

A 240/1997. (X II.1 8 .) K o rm . ren de le t a  rad ioak tív  h u l
ladékok  és a  k iégett ü zem an yag  elhelyezésére, va lam in t a  
nuk leáris  létesítm ények  leszere lésére  k ije lö lt sze rv  létre
h ozásáró l és tevékenységének  pén zü gy i fo r rá sá ró l ren
delkezett. (MK 114. szám/1997)

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény felhatalma
zása alapján az IK IM  a  67/1997, (X II.1 8 .) sz. rendelettel a 
K Ö Z P O N T I N U K LEÁ R IS  P É N Z Ü G Y I A LA P  m ű k ödésérő l és 
e ljá rá s ren d jé rő l intézkedett. (MK 114. szám/1997)

#- v-

Megjelent a 66/1997. (X II.1 7 .) sz. IK IM  rendelet az erő 
m üvek  en erg iaho rdozó -kész le tének  legk isebb  m értéké
rő l és a  készletezés ren d jé rő l. (MK 113. Szám/1997)

Dr. Udránszky Kornélia 
(a z  MGSz jogásza)
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