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NAR-35

Akkreditálási követelmények 

megváltozása

(Level 3) (szabvány áttéresek)

Új akkreditálási tevékenység felvétele

(Level 3)

Új megfelelőségértékelési sémák 

felvétele

(Level 3-4-5)



Szabvány áttérések
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Szabvány áttérések

1. Vizsgálólaboratóriumok áttérése az ISO/IEC 

17025:2017szabványra 2020.11.30.

2. Az akkreditált munkahelyi egészségvédelem és biztonság 

irányítási rendszerek (MEBIR) tanúsítók áttérése az ISO 

45001:2018 és az ISO/IEC 17021-3:2017 szabványra 

2021.03.11.

3. Az akkreditált élelmiszer-biztonság irányítási rendszerek (ÉBIR) 

tanúsítók áttérése az ISO 22000:2018 szabványra 2021.06.18.

4. Az akkreditált energiairányítási rendszer (EIR) tanúsítók 

áttérése az ISO 50001:2018 szabványra 2020.02.21.

5. Magyar Egészségügyi Ellátások Standardok (MEES) 2.0 

alkalmazására 2022.06.27.



Új akkreditálási sémák (Level 3)
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EA 1/06 A-AB:2016
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Új akkreditálási tevékenység felvétele

Referenciaanyag-gyártók akkreditálása

MSZ EN ISO 17034:2017 (EA – MLA)

Mintavevő szervezet (HU - MLA?)

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

Adatvédelmi tanúsító szervezet (HU - MLA?)

MSZ EN ISO/IEC 17065:2013
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Új akkreditálási tevékenység felvétele

Új kihívások:

Etikai állítások, fenntarthatóság, környezeti igények, szén 
lábnyom, emberi jogok stb. érvényesítés/ellenőrzés

ISO/IEC 17029:2019

Conformity assessment — General principles and 
requirements for validation and verification bodies

Átdolgozás alatt az ISO/DIS 14065

Üvegházhatású gázok. Az üvegházhatású gázok 

validálását és verifikálását végző testületekkel szembeni 

követelmények az akkreditálásban vagy az elismerés 

egyéb formáiban való használatra
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CASCO toolbox



Megfelelőségértékelési sémák 

(Level 3 – 4 – 5)
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Fogalommeghatározás (ISO/IEC 17000)

ISO/IEC FDIS 17000 2.1.9

megfelelőségértékelési scheme (séma)

megfelelőségértékelési program

olyan szabályok és eljárások, amelyek 

leírják a megfelelőségértékelés tárgyait, 

meghatározzák az előírt követelményeket és 

megadják a megfelelőségértékelés 

végrehajtásához használt módszert
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„Scheme” fogalma

Magyarul minek fordítsuk?

Jogszabályban: rendszer

Szabványokban: rendszer, alrendszer

Program, mód, módozat, tanúsítási rend is 

előfordul

Séma: „eljárásrend”

ISO/IEC 17029:2019 program
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Rendszer – séma (ISO/IEC 17067)
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Kire vonatkozhat séma követelmény?

Level 4
Megfelelőségértékelő testület

Level 1
Akkreditáló testület

Level 5
Ügyfél
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Séma típusok

Önkéntes területen:
1. regionális séma

2. nemzetközi séma

3. belső (saját) séma

4. közös séma

5. külső séma

Szabályozott területen
1. nemzeti séma

2. uniós jogharmonizáció hatálya alá eső sémák
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Sémák az akkreditálási kategóriákban

a) vizsgálólaboratórium,

b) mintavevő szervezet,

c) kalibrálólaboratórium,

d) jártassági vizsgálatot szervező szervezet,

e) terméktanúsító szervezet,

f) irányítási rendszereket tanúsító szervezet,

g) személytanúsító szervezet,

h) ellenőrző szervezet, 

i) referenciaanyag-gyártó szervezet,

j) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert 
hitelesítő szervezet vagy természetes személy (EMAS),

k) EU ETS hitelesítő szervezet

l) adatvédelmi tanúsító szervezet
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EA által elfogadott sémák (példák)

1. IFS FOOD STORE

2. FEMB Sustainability requirements for office 

and non-domestic furniture for indoor use 

3. IFS Wholesale/Cash&Carry

4. Certification program for expanded 

polystyrene (EPS) insulation products for 

external thermal insulation composite 

systems (ETICS)
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ILAC (2019)
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IAF séma (2015)
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ISO sémák (példák)

Fenntartható és nyomon követhető kakaó (ISO 
34101-4), (Level 4 - 17021-1)

Betonacélok mechanikus illesztő elemei

(ISO 15835-3) (Level 4 – 17065)

Rendszer és szoftverfejlesztés - életciklus 
profilok nagyon kis szervezetek részére 
(ISO/IEC 29110-3-2) (Level 4 – 17065)
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Megfelelőségértékelési sémák (Level 5)

1. Új területek a kérelemben

NAR-01 mellékleteiben a művelt terület 

felsorolt.

(szakértő kerestetik)

Level 5: tárgy + követelmény 

(termékszabvány) terméktanúsítás

Mechanizmus, séma (módszer)

(ISO/IEC 17067)
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MSZ EN ISO/IEC 17067 séma típusok

V. Tanúsítvány, engedélyezés

a) megfelelőségi tanúsítvány vagy egyéb megfelelőségi nyilatkozat kiadása (igazolás) x x x x x x x x

b) tanúsítványok vagy egyéb megfelelőségi nyilatkozatok használatának joga x x x x x x x

c) megfelelőségi tanúsítvány kiállítása egy tétel esetében x

d) megfelelőségi jelölések (engedélyezés) jogának megadása a (VI) felügyeleten vagy egy 

tétel tanúsítása alapján

x x x x x x

VI. Felügyelet, adott esetben

a) a nyílt piacról származó minták vizsgálata vagy ellenőrzése x x x

b) a gyárból származó minták vizsgálata vagy ellenőrzése x x x

c) a termelés értékelése, a szolgáltatás nyújtás vagy a folyamat működésének értékelése x x x x

d) véletlenszerű vizsgálatokkal vagy ellenőrzésekkel kombinált irányítási 

rendszerellenőrzések

x x
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Terméktanúsítási sémák – NAH (1)

Építési termékek CPR (EU jogszabály)

Robbanásveszélyes környezetben alkalmazott termékek 

ATEX (EU jogszabály)

Öko termékek (EU jogszabály, saját séma)

IKT termékek (saját séma)

Elektrotechnikai, villamossági termékek (saját séma)

Gépészeti termékek (EU jogszabály, saját séma)

Ásványolajipari termékek (HU jogszabály)

Ipari berendezések és hegesztéstechnológia (EU 

jogszabály)

Felvonók (EU jogszabály)
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Terméktanúsítási sémák – NAH (2)

Játékok (EU jogszabály)

Építő-, Emelő-, Anyagmozgatógépek (EU jogszabály)

Bútorok (saját séma)

Mutatványos- és szórakoztató berendezések (HU 

jogszabály)

Játszótéri eszközök (HU jogszabály)

Sportcélú szórakoztató berendezések/létesítmények (HU 

jogszabály)

Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és 

Terméktanács – külső séma (megszűnt)

Kiváló magyar sertéshús



Folyamatban lévő fejlesztések



08:4927

GDPR tanúsítás hazai bevezetése

Natv. Módosítás

NAH - NAIH együttműködés (szakhatóság)
„adatvédelmi tanúsító szervezet”

(ISO/IEC 17065 - folyamat)



Orvosi vizsgálólaboratóriumok

1. MSZ EN ISO 15189:2013

Nagyobb arányú bővítés még 
várat magára.

2. Virológiai labor működési 
feltételei – akkreditálás?

• Bioveszély

• Biológiai biztonság / 
védelem

• Környezet és eljárás 
(kutatás!)

• Kutatólabor akkreditálás? 
(módszer?)

3. ISO 20387:2018
Biotechnology and biobanking 
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4. POCT

MSZ EN ISO 15189:2013 

(Level 3)

ISO 22870:2016

(Level 4)
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PEFC - HU

MSZ EN ISO/IEC 17021-1:20



08:4930

EU ETV Környezettechnológiai Hitelesítési

Program

MSZ EN ISO/IEC 17020:2013
3 technológiai terület:

1.vízkezelés és monitoring
2.energia
3.anyagok, hulladék és erőforrások



Gépjármű vizsgálóállomások

• 181/2017. (VII. 5.) Korm. 

rendelet a vizsgálóállomás 

engedélyezésének részletes 

eljárási szabályairól 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT 

ÉS A TANÁCS 2014/45/EU 

IRÁNYELVE (2014. április 3.) 

a gépjárművek és pótkocsijaik 

időszakos műszaki 

vizsgálatáról és a 2009/40/EK 

irányelv hatályon kívül 

helyezéséről
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MSZ EN ISO/IEC 17020:2013



Jövőbeni új területek
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MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016

Level 4 Irányítási rendszer Level 5

ISO/IEC TS 17021-4 fenntarthatóság ISO 20121:2012

ISO/IEC TS 17021-5 vagyonkezelés

ISO/IEC TS 17021-6 folytonosság ISO 22301:2019

ISO/IEC TS 17021-7 közlekedésbiztonság ISO 39001:2012

ISO/IEC TS 17021-8 fenntartható fejlődés a 
közösségekben

ISO 37101:2016

ISO/IEC TS 17021-9 megvesztegetés elleni 
rendszerek

ISO 37001:2016

ISO/IEC TS 17021-11 létesítménygazdálkodás ISO 41001:2018

ISO/IEC TS 17021-12 (CD) együttműködési üzleti 
kapcsolatkezelés

ISO 44001:2017



2019/881/EU rendelet

(Cybersecurity Act)
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(2019. április 17.) 

az  ENISA-ról (az  Európai  

Uniós  Kiberbiztonsági

Ügynökségről)  és  az  

információs  és 

kommunikációs  technológiák  

kiberbiztonsági tanúsításáról

(kiberbiztonsági

jogszabály) 

MSZ EN ISO/IEC 17065

elDAS (elektronikus 
azonosítás, hitelesítés és 
a bizalmi szolgáltatás)
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European wide Cloud Certification Scheme

CSPCERT WG

(Milestone 3) Recommendations for the 

implementation of the CSP Certification 

scheme 

Cloud Service Provider: (CSP)



Személytanúsítás

Új terület:

szakképzési 
vizsgaközpontok 
személytanúsító 
szervezetként való 
elismerése 

Szakképzés 4.0 

50 vizsgaközpont

MSZ EN ISO/IEC 17024
08:4836
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Új területek (példák)

1. Hatósági ellenőrzések az élelmiszer és 
takarmány, valamint az állat-egészségügyi és 
állatjólléti, növény-egészségügyi és 
növényvédő szerek területén

2. Vasúti terület 
– Közös biztonsági módszerek (CSM)

– Kockázatértékelés 402/2013 ERA

3. Gépjárműves terület
– 2018/858/EU rendelet típusjóváhagyás
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Élelmiszer biztonság

Élelmiszer- és  takarmányjog  - hatósági 

ellenőrzések - 2017/625/EU rendelet

29. cikk

Felhatalmazással rendelkező szervezetek 

bizonyos hatósági ellenőrzési feladatok 

végzésére való felhatalmazásának feltételei

„EN  ISO/IEC  17020 szabvánnyal 

összhangban működik és kerül 

akkreditálásra;”
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Regulation on fertilizing products

2019/1009/EU rendelet 

az  uniós  

termésnövelő  

anyagok  

forgalmazására  

vonatkozó  szabályok  

megállapításáról

(modulok)

„A  bejelentés  iránti  
kérelemhez  mellékelni  
kell a  nemzeti  
akkreditáló  testület  által  
kiállított  akkreditációs  
tanúsítványt.”



Irányítási rendszert tanúsító szervezetek

ISO/PRF TS 23406

Nuclear sector —

Requirements for bodies 

providing audit and 

certification of Quality 

management systems for 

organizations supplying 

products and services 

important to nuclear safety 

(ITNS)

FDIS státusz
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Paks II.
Beszállítói értékelések



és még lesznek újabb területek is



Ezúton kívánok a NAH 

munkatársainak a jövőbeni 

fejlesztésekhez motivációt, 

kitartást, eredményeket



és Önöknek meg köszönöm a 

megtisztelő figyelmet!

(SzJ)


