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ÁTTEKINTÉS

• Jogi szabályozás – aktualitások

• Az akkreditálás rendszere Magyarországon

• 2022-ben történt

• Akkreditáció és körforgásos gazdaság



JOGI SZABÁLYOZÁS

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 765/2008/EK RENDELETE (2008. július 9.) a 

termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról

• 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról

• 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási 

eljárásról

• 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakról

• 27/2015. (XII. 30.) a NAH Szervezeti és Működési Szabályzatáról

• 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az Akkreditálási Tanácsról
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AZ AKKREDITÁLÁS RENDSZERE 
MAGYARORSZÁGON

• Tagszervezetek 
érdekképviselete

• Tapasztalatok, vélemények 
megosztása, továbbítása 

• A Kormány javaslattevő, 
tanácsadó, véleményező szerve 

• Állásfoglalás készítése

• Érdekeltek képviselete → tagok

• Ügyrendjét maga állapítja meg

• Nemzeti akkreditáló szerv

• Akkreditálási eljárások 
lefolytatása

• Nemzetközi szerepvállalás

• NAH irányítása

• Szabályozás

• Akkreditálási Tanács 
Titkársága
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felelős 
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2022-BEN TÖRTÉNT

• ITM ellenőrzés 

• Pártatlanság és szakértelem vizsgálata a NAH-nál

• 2022. április 4-14. 

• MSZ EN ISO/IEC 17011:2018 vonatkozó előírásai alapján

• Következtetés → a működés megfelelősége

• Javaslat a gyakorlat folytatására

• Jogi keretek 

• Irányok az Európai Unióban

• A gépekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat

• Az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet módosításáról

• Fenntartható termékek környezetbarát tervezéséről 



Megfelelőségértékelő

szervezet kijelölése, 

bejelentése

Megfelelőségértékelés

Forgalomba hozatal, 

piacfelügyelet

A kijelölő hatóság lehetőleg 

akkreditáció, ennek hiányában egyéb 

szakértői vizsgálat alapján dönt 

(NANDO adatbázis)

A gyártó által választott 

modulkombinációval (a vonatkozó 

EU-s joganyag* szerint), adott 

modulnál bejelentett 

megfelelőségértékelő szervezet 

(harmadik fél) bevonásával

Akkreditált megfelelőségértékelő 

szervezet által kiállított 

tanúsítványok kölcsönös elfogadása 

EU-s és nemzetközi szinten 

megvalósul

Megfelelőségértékelő szervezet 

versenyképessége nő

* Jelen esetben az Ecodesign irányelv (2009/125/EK irányelv, ami keretirányelv)  

+ kapcsolódó termék-specifikus bizottsági rendelet



AKKREDITÁCIÓ ÉS KÖRFORGÁSOS 
GAZDASÁG

energiával kapcsolatos 

termékek környezettudatos 

tervezésére vonatkozó 

követelmények megállapítási 

kereteinek létrehozásáról

Adott 

termékre/termékcsoportra 

vonatkozó követelmények

2009/125/EK 
irányelv 

(keretirányelv)

termékspecifikus
bizottsági 
rendelet

megfelelőség-
értékelés

768/2008/EK határozat 

moduljai alapján



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
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