
Akkreditáció
Avagy nem minden arany, ami fénylik

Tallósy Judit
2018.01.18.



A nagy pecsét és ami mögötte van



PCDA ciklus

PDCA-ciklus egy ismétlődő, négylépéses 
menedzsment módszer, amelyet a 
termékek és folyamatok kontrolljára és 
folyamatos fejlesztésére használnak



MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló- és kalibráló 
laboratóriumok felkészültségének általános követelményei

Fogalmazza meg a problémát
(melyre a kísérlet válaszolni hivatott)



ISO/IEC 17025 has similar requirements to ISO 9001.



MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 

Tekintse át röviden a projekttel kapcsolatos
fontos információkat



MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 



Mérések minőségbiztosítása 
Ray Bradbury. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 fok - az a 
hőmérséklet, amelynél a könyvnyomó papír tüzet fog és elég. 
Ha vonalazott papírt tesznek eléd - másra írj.



A mérés visszavezethetősége
 Mérés és kalibrálás visszavezethetősége országos vagy nemzetközi etalonra. 



A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal 



Tanúsított, hiteles anyagminták 



Mi hogyan járunk el?
Avagy szegény ember vízzel főz.

Szükséges és elégséges feltételnek való megfelelés. 
A módszerek mátrixonként kidolgozottak, optimalizáltak.
Kalibrálásnál visszamérjük a standard oldatot

 QC minták használata, ami FÜGGETLEN a mérőgörbénktől.

 Saját magunk állítjuk elő a referencia mintákat
 Korábbi interkalibrációs mérésekből visszamaradt mintákat vizsgálunk figyelembe véve a 

kapott értékek szórását. (rendszeres, vagy véletlen hiba)
 Más laboratóriumokkal való összemérés (Bálinta analitika) Jövőben fejlesztendő.



Jártasság 
 Elvégzett mérés száma
 Jártassági vizsgálatokban való megfelelés
 Megőrzött minták visszamérése
 Más laboratóriumokkal való összemérés
 Laboratóriumon belüli összemérés KIÉRTÉKELÉS!



Teljesítmény jellemzők

 KIMUTATÁSI HATÁR
 ALSÓ MÉRÉSHATÁR

 MÉRÉSBIZONYTALANSÁG
 KONFIDENCIA INTERVALLUM

 Szabványos módszerek, egyedi módszerek. 







MINTAVÉTEL, AHOL ÁLL VAGY BUKIK MINDEN
MINTAVEVŐ Szervezetek 



Akkreditált mintavétel jelentősége
A hatályos jogszabályok szerint hatósági döntéseket csak olyan 
vizsgálatok alapján lehet hozni, amelyek akkreditált – vagyis 
ellenőrizhető, nyomon követhető és az adott szabványok szerinti –
mintavételen alapulnak. A mintavétel reprezentatív legyen, a 
mintavétel céljának megfelelően. 



A környezeti minták vételével
foglalkozó szervezetek akkreditálása

NAR-19-IV

A mintavételt végző szervezetnek a mintavétel előtt mintavételi tervet és 
mintavételi utasítást kell készíteni, amelyeket a szervezet szakmai irányítója 
hagy jóvá. A mintavétel megbízhatóságáért a mintavételt végző szervezet 
vezetője felel.
Akkreditált státus csak olyan mintavételi területen ítélhető oda, ahol a 
mintavétellel foglalkozó szervezetnek a potenciálisan
együttműködő akkreditált vizsgálólaboratórium(ok)hoz való 
kapcsolódása írásban rögzítésre került (együttműködési szándéknyilatkozat).



Személyi feltételek
A szervezet szakmai irányítója csak a mintavételhez kapcsolódó vizsgálat 
jellegének megfelelő felsőfokú végzettséggel (vegyészmérnök, vegyész, 
biológus, geológus, hidrológus,
kémia tanár stb.) rendelkező személy lehet



Technikai feltételek
 szabványok vagy egyedi módszerek szerinti mintavételi berendezések

 mintatároló edények
 laboratóriumi eszközök (pl. mérleg, térfogatmérő eszközök, hőmérők stb.),

 A mintavételi berendezések megfelelő működése, szükség szerinti kalibráltsága
 MINTA TARTÓSÍTÁSA, szállítása. 

 Vizsgáló laboratóriummal való együttműködés!!!!



Működési feltételek
A mintavételt végző szervezetnek a mintavétel előtt mintavételi tervet és mintavételi utasítást
kell készíteni, amelyeket a szervezet szakmai irányítója hagy jóvá.

A mintavételt végző szervezet a mintavétellel kapcsolatos minden szakmai információt a
mintavételi jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A vonatkozó szabvány figyelembe fételével!



Mi a veszélye annak, ha a mintavétel nem 
akkreditált? 



Szervezetek műszaki területe





Laboratóriumunk előnyei hátrányai.


