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1. Kompetencia

2. Kommunikáció

3.Követelményrendszer

4. Képzés

5. Kiértékelés

6. Kooperáció

7. Konstruktivitás

Kiválóság
központ

Előadó
Bemutató megjegyzései
Komoly eredményeket ért el a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) a tavalyi év folyamán, ennek két kiemelkedő példája az European co-operation for Accreditation (EA) tagság és a Multilateral Agreement (MLA), azaz a kölcsönös elismerési megállapodáshoz való kapcsolódás, valamint az ILAC MRA státusz megszerzése. Az európai- és világporondon elért sikerek mellett hazai pályán is teljesíteni kellett, mindez azt predesztinálja, hogy a 2017-es évben sem szabad lassítani, sőt. Ugyanakkor a hangsúlyok némileg áthelyeződnek a hazai porondra, ami természetesen nem azt jelenti, hogy elhanyagoljuk a másikat.Nevünkben ugyan hatóság vagyunk, de szolgáltatnunk kell. Ezen mottónk megvalósulása érdekében a NAH-nak a lehető legjobban kell működnie. Ennek elérése érdekében hét „k”-ban megfogalmaztuk a működésünkkel kapcsolatos elvárásokat és követelményeket.1. Kompetencia2. Kommunikáció – nyílt, egyértelmű és rendszeres3. Követelményrendszer – mindenki számára egységes4. Képzés – munkatársak és minősítők számára egyaránt5. Kiértékelés – egységes és egyértelmű, mind az akkreditálási folyamat során, mind az akkreditálás lezárásakor6. Kooperáció – valamennyi érintettel7. Konstruktivitás – hatóság vagyunk, de szolgáltatunkMindezen pontok vezetnek el minket a nyolcadik (és kilencedik) „k”-hoz, ahova reményeink szerint vezet a munkánk, miszerint egy kiválóság központtá válik a NAH. 



A NAH MŰKÖDÉSE SORÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEI

tudásintenzív területek

nagyszámú, folyamatosan fejlődő nemzetközi és 
belföldi szabvány, előírás

sok ezer oldalnyi információt dolgoz fel, értékel és 
rögzít

az ún. nem-megfelelőségek és hiányosságok, 
intézkedések értékelése, rögzítése

papír és email alapú kommunikáció

Előadó
Bemutató megjegyzései
A NAH működése során végzett tevékenységei-	tudásintenzív területeken működő szervezetekkel, személyekkel kapcsolatos (pl. vizsgálólaboratóriumok, mintavevő szervezetek, kalibráló-laboratóriumok, jártassági vizsgálatot szervező, terméktanúsító, irányítási rendszereket tanúsító és személyzettanúsító szervezetek, környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezetek és természetes személyek);-	az akkreditációhoz kapcsolódó szolgáltatásai során maga is nagyszámú, magas bonyolultsági fokú és folyamatosan fejlődő nemzetközi és belföldi szabvány, előírás alapján tevékenykedik;-	az egyes akkreditációhoz kapcsolódó szolgáltatásai során sok ezer oldalnyi információt dolgoz fel, értékel és rögzít;-	támogatja a kérelmet benyújtókat az akkreditáláshoz kapcsolódó eljárásai kapcsán az ún. nem-megfelelőségek és hiányosságok kiküszöbölésében, a kapcsolódó intézkedéseket értékeli, rögzíti.A NAH jelenleg nem rendelkezik semmilyen, a hatósági folyamatait támogató IT megoldással. A digitális támogatás kimerül az iktatórendszer használatában, valamint a lokális hálózat biztosításában. 



A laboratóriumi minőségbiztosítás 
kapcsolata a gyártással (kő - szikla)



A laboratóriumi munkában alkalmazott 
minőségirányítási rendszerek 

A laboratóriumi tevékenység minőségbiztosítási 
rendszere többnyire valamely más tevékenység 
minőségügyi rendszeréhez kapcsolódik:

• valamely termék gyártásához, 
• pl: a gyógyszergyártáshoz, 
• egészségügyhöz stb. 



Integrált rendszerek 
(a stílus más a közös feladat ugyanaz)



Integrált minőségbiztosítási rendszerek

Az integrált minőségügyi rendszer, amely a
szervezet minden tevékenységét, egy
minőségügyi rendszerben szabályozza.
Kérdések:
• Mi legyen a vezérlő elv?
• Szabvány vagy jogszabály?
• NAH vagy más hatóság?



Minőségirányítási rendszerek

A Laboratóriumi munkában alkalmazható 
minőségirányítási rendszerek

rögzítése történhet 

szabványban jogszabályban



Szabványok (NAH- akkreditálás)

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 
Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok 
felkészültségének általános követelményei

MSZ EN ISO 15189:2013 
Orvosi laboratóriumok. A minőségre és a felkészültségre 
vonatkozó követelmények 

MSZ EN ISO 22870:2006 
Betegágy melletti vizsgálatok (POCT). Minőségi és 
felkészültségi követelmények



Jogszabályok (inspekció) 

GLP: 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet
a helyes laboratóriumi gyakorlat 
alkalmazásáról és ellenőrzéséről

GMP: 2005. évi XCV. törvény az emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és 
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról



A szervezet működik. (Valahogy? )



Felülvizsgálat (szervezet felmérés)

Mi a legfontosabb tevékenysége?

Ennek mi a „fő minőségbiztosítási rendszere” 

Szabvány Jogszabály



Felülvizsgálat (alrendszerek)

Milyen egyéb tevékenységei vannak?

Ezeknek milyen minőségbiztosítási rendszeri 
követelményei vannak” 

szabványok GMP GLP   vagy más ?





Döntés

A fő rendszer tekintetében 

MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint 
működő laboratórium

Az egész minőségirányítási rendszert a
MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány előírásai  
szerint kell kiépíteni és működtetni.



Az alrendszerek

GMP GLP

GMP GLP
5 munkautasítás Minőségbiztosítási SZME-k

Site Master File (rövid) Módszer SZME-k





Kísérletek integrált rendszerek kiépítésre

Főrendszer MSZ EN ISO/IEC 17025 MSZ EN ISO/IEC 17025 

Alrendszer újdonság Referenciaanyag 
gyártás

Orvosi laboratórium

Alrendszer Jártassági vizsgálat 
szervezés

GLP, GMP

Dokumentáció MK közös 
Eljárásban szabályozott 
az két alrendszer

MK közös kiegészítve a 
specialitásokkal.





A 2018. év áttörést jelent

Megjelent az új MSZ EN ISO/IEC 17025

az integrált minőségbiztosítási rendszerek 
kialakításának lehetősége

szabályozás, követelmények



Új MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány

A minőségügyi rendszer kialakítására

„A” variáns „B” variáns, 

lehetővé teszi a laboratóriumok számára, 
hogy a gyártás minőségirányítási 

rendszerének részei legyenek





Integrált minőségügyi rendszerek 
ellenőrzésének lehetőségei 

Kérelem a szervezetek nyújtják be.

Megjelölik a minőségbiztosítási 
rendszereket

együttes akkreditálás akkreditálás és 
jogszabályban 
rögzített rendszer



Együtt akkreditálás
Mind két minőségbiztosítási rendszer külön 
szabvány szerint működik.
PÉLDA: már akkreditált ilyen rendszer
Orvosi vizsgálólaboratóriumok esetében
Főrendszer: MSZ EN ISO 15189
Humán paraméterek vizsgálata       Lelet
Alrendszer: MSZ EN ISO/IEC 17025
Az ember körüli környezeti vizsgálatok 

Vizsgálati jegyzőkönyv





Esettanulmányok integrált rendszerekre

Laboratórium olyan szervezet része, amely 
kiad hatósági engedélyt a vizsgálatok 

elvégzése után

Jogszabály szerinti MSZ EN ISO/IEC 17025
engedélyezés szabvány szerinti 

vizsgálatok





Hatósági működés integrált rendszerei

Jogszabály szerinti    Nemzetközi szervezet 
előírásai 
(EA, OECD)

szerinti ellenőrzés
végzése



„Annyi jeles és derék dolog van egyidejűleg a 
világon, mégsem találkoznak össze.”

Johann Wolfgang von Goethe
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