
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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