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Akkreditálás - Akkreditáció

• Sajtó

• Diplomácia

• Felsőoktatás (MAB)

• Képzés, továbbképzés

• És még…



A NAH környezete 1 - Feladatai hazai 

megközelítésben

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény:

• „Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa az
európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai
akkreditálási rendszer működését, az akkreditálás, mint
közhatalmi tevékenység ellátását, a megfelelőség-
értékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások
végrehajtását, valamint elősegítse a magyar
nemzetgazdaság szereplői versenyképességének
növelése és a kereskedelem indokolatlan műszaki
akadályainak elhárítása érdekében a termékek és
szolgáltatások többszöri megfelelőségértékelésének
kiküszöbölését, a nemzeti akkreditálásról a következő
törvényt alkotja…”



A NAH környezete 2 - Feladatai EU-s 

megközelítésben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

765/2008/EK RENDELETE (2. cikk, 10.):

• „Akkreditálás”: a nemzeti akkreditáló testület

tanúsítása arról, hogy egy megfelelőségértékelő

szervezet megfelel a meghatározott megfelelő-

ségértékelési tevékenységek ellátásához a harmo-

nizált szabványokban megállapított követelmé-

nyeknek és amennyiben alkalmazandó, bármely

további követelménynek, beleértve a vonatkozó

ágazati szabályozásokban meghatározottakat is;



www.iaf.nu

International Accreditation Forum

www.ilac.org

International Laboratory

Accreditation Cooperation

A NAH környezete 3 - Feladatai 

globális megközelítésben
„Az akkreditálás a megfelelőségértékelő testületek
független értékelése az elismert szabványok alapján,
mely azt biztosítja, hogy tevékenységüket pártatlanul
és a megfelelő kompetencia biztosításával
végezzék.”

(„Accreditation is the independent evaluation of conformity
assessment bodies against recognized standards to carry out
specific activities to ensure their impartiality and competence.”)

http://www.iaf.nu/
http://www.ilac.org/


A NAH szabályozási környezete

765/2008/EK rendelet

2015. évi CXXIV. tv.

424/2015. (XII. 23.) Korm. r.

27/2015. (XII. 30.) NGM ut. 
(SzMSz)

1956/2015. (XII. 23.) Korm. hat. (AT)

45/2015. (XII. 30.) NGM r. (Díj r.) 

2016. évi CL. tv. (Ákr.)



Az akkreditálás alapja

• Bizalom

• Biztonság

• Kompetencia

• Egyenszilárdság

• Pártatlanság - függetlenség

• Peer evaluation – tudás és tapasztalat meg-

megosztása

• Feladatok átvétele piaci/közigazgatási sze-

replőktől és ezek hatékony működtetése



HTE Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK 

és  a NAH…

Elektronikus Információbiztonsági Vezetők Okosan Klub

2018. évi Beszámoló



Az akkreditáció

Hatékony eszköz

• A polgárok elégedettségének növelése,

• A lakoság közérzetének folyamatos javí-
tása,

• A köz szolgálatának népszerűsítése, a
szolgáltató hatóság kialakítása,

• A piac versenyképességének és tisztasá-
gának növelése

• A B2B, a B2C, a C2C és a köz hatékony
és költségtakarékos működésének előse-
gítése érdekében.



A NAH kapcsolati hálója  



AKKREDITÁCIÓ

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ 

SZERVEZETEK

TERMÉKGYÁRTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK

Társértékelés

(Peer evaluation)

Nemzetközi szabványok

Szabványok / Szabályozói 

követelmények / Speciális séma 

kritériumok (Scheme criteria)

ÁLLAMIGAZGATÁS FOGYASZTÓK MEGRENDELŐK

MEGGYŐZŐDÉS

(CONFIDENCE)

BIZALOM

(TRUST)

MEGBÍZHATÓSÁG

(ASSURANCE)

http://www.iioc.org/


NAH akkreditált szervezetek dec. 31.
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Akkreditált szervezetek nyilvántartása

https://www.nah.gov.hu/kategoriak
https://www.nah.gov.hu/kategoriak


Keresés a szakértői 

adatbázisban: LINK

További infó személyesen:

Csaba.Bodroghelyi@nah.gov.

hu

titkarsag@nah.gov.hu

https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/7867/Min_s_t_k_szak_rt_k_adatb_zisa_20190318.pdf
https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/7867/Min_s_t_k_szak_rt_k_adatb_zisa_20190318.pdf
mailto:Csaba.bodroghelyi@nah.gov.hu
mailto:titkarsag@nah.gov.hu


NAH szakértő → minősítő → vezető minősítő

1.

• Pályázó jelentkezése
➢Adott szakterületen kompetenciát igazoló dokumentumok

2.

• Interjú
➢Feljegyzés → döntés a szakértői bázisba való felvételről → „Végzés”, elfogadás

3.

• Személyes felkészítés, akkreditálási folyamatok → ISO/IEC 170XX képzések
➢Képzési anyagok, tanúsítványok

4.

• Részvétel eljárásokban (helyszíni szemlén) szakértőként, monitorozás
➢Jegyzőkönyv, jóváhagyás

5.

• Kinevezés (vezető) minősítőként
➢Rendszeres kompetenciaigazolások, monitoring = a státusz fenntartása



NAH-NKE Együttműködés

Témák: információbiztonság, adatvédelem és 
kiberbiztonság

• Szakdolgozatok, doktori értekezések

• Kutatások, publikációk

• Szakmai gyakorlatok

• IKT jogszabályok véleményezésének 
egyeztetése

• NKE szakértők bevonása akkreditációs 
eljárásokba



GDPR tanúsítás

• 2016/679 EU rendelet

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról (Infotv.)

• 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról

(Natv.)

• MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 –

Megfelelőségértékelés. Termékek, folyamatok és

szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre

vonatkozó követelmények (akkreditálás)



GDPR tanúsító akkreditálása

Kérelem

Minőség-
irányítási 

dokumentáció 
átvizsgálása

Helyszíni 
szemle

Nem-
megfelelőségek, 

javító 
intézkedések, 

értékelési szakasz 
lezárása

Döntési 
szakasz

Okirat 
kiadása

NAIH 
szakható-
sági állás-
foglalás

NAIH állás-
foglalás a 
szakmai 

megfelelőségről 
(50 nap)

Dokumentáció 
szakmai 

átvizsgálása
Helyszíni 
szemle



„Mi tegnap elég volt, mára elégtelen, 

mi tegnap jó volt, ma már haszontalan.”

Kossuth Lajos



EREDMÉNYEKBEN ÉS SIKEREKBEN 

GAZDAG SZÜLINAPOT EIVOK!


