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1. A szabályozás célja
E szabályzat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) akkreditálási jelének használatát
és az akkreditált státuszra történő hivatkozást, továbbá az ILAC MRA és az IAF MLA jeleknek az
akkreditálási jellel való együttes használatát szabályozza.

2. Személyi és tárgyi hatály
A szabályzat személyi hatálya az akkreditált szervezetekre és természetes személyekre (a továbbiakban: akkreditált), valamint az akkreditáltak szolgáltatásait igénybe vevőkre terjed ki.
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
-

a NAH akkreditálási jel használatára, kiadására, jóváhagyására;

-

az EA MLA akkreditálási jel használatára, kiadására, jóváhagyására;

-

az ILAC MRA akkreditálási jel használatára, kiadására, jóváhagyására;

-

az IAF MLA akkreditálási jel használatára, kiadására, jóváhagyására.

3. Fogalommeghatározások
A vonatkozó fogalmak értelmezése során a NAH a vonatkozó nemzetközi szabályozókat vette figyelembe.
További fogalommeghatározások:
-

Akkreditálási jel: az akkreditált státusz megjelölésére szolgáló olyan jel, amelyet a NAH ad
ki az általa akkreditált szervezet vagy természetes személy részére.

-

Szöveges hivatkozás az akkreditált státuszra: a NAH által odaítélt akkreditált státuszra történő
hivatkozás meghatározott szöveg megjelenítésével, amely tartalmazza az akkreditált státusznak az akkreditálási okiraton feltüntetett nyilvántartási számát és az akkreditálási területet.

-

EA MLA: az Európai Akkreditálási Együttműködés Kölcsönös Elismerési Megállapodása
(European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).

-

Hivatkozás a NAH-nak az EA MLA aláírói státuszára: a NAH, illetve az akkreditáltak által
használatos szöveg, amely megjeleníti a NAH-nak az EA MLA aláírói státuszát.

-

ILAC MRA: a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés Kölcsönös Elismerési
Megállapodása (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement).

-

ILAC MRA jel: az ILAC MRA jel szöveges/ábrás jelként regisztrált, az ILAC tulajdonát képezi. Az ILAC MRA jel az ILAC Kölcsönös Elismerési Megállapodáshoz társul (MRA), és
önmagában csak az ILAC és az elismert regionális együttműködési testületek használhatják.
Használatát a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés Kölcsönös Elismerési
Megállapodása (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement) szabályozza.

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

Szabályzat kódja: NAR-08_07

5/34 oldal

Az akkreditálási jel és az együttes akkreditálási jel használata, valamint az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai
-

Együttes ILAC MRA jel: az ILAC MRA jel és az ILAC MRA aláíró logójának együttes használata. Az együttes ILAC MRA jelet csak az MRA aláírója használhatja az ILAC MRA aláírói
státusz területe által lefedett akkreditálási tevékenységekben, és csak az követően, hogy az
együttes ILAC MRA jel egy példányát az ILAC titkársága jóváhagyta és az ILAC MRA jel
használatára vonatkozó ILAC R7-F1 megállapodást aláírták.

-

Az akkreditált megfelelőség értékelő testületek (MÉT) ILAC MRA együttes jele: az ILAC
MRA jel és az MRA aláíró akkreditálási jelének együttes használata, amelyek közül az utóbbi
használatára az akkreditált megfelelőség értékelő testületnek (MÉT) jogosultsága van. Az
akkreditált MÉT és az ILAC MRA jel együttes használata csak azon ILAC MRA aláírók által
akkreditált MÉT-ek számára engedélyezett, akik aláírták az ILAC MRA jel használatára vonatkozó ILAC R7-F1 megállapodást.

-

IAF MLA: a Nemzetközi Akkreditálási Fórum Kölcsönös Elismerési Megállapodása (International Accreditation Forum Multilateral Agreement).

-

IAF MLA jel: a Nemzetközi Akkreditálási Fórum Kölcsönös Elismerési Megállapodás (International Accreditation Forum Multilateral Agreement) jele. Használatát a Nemzetközi
Akkreditálási Fórum Kölcsönös Elismerési Megállapodása (International Accreditation Forum Multilateral Agreement) szabályozza.

-

Együttes IAF MLA jel: az IAF MLA jel és az IAF MLA aláíró logójának együttes használata.
Az együttes IAF MLA jelet csak az MLA aláírója használhatja az IAF MLA aláírói státusz
területe által lefedett akkreditálási tevékenységekben, és csak az követően, hogy az IAF MLA
jel használatára vonatkozó IAF ML 2:2016 Annex 1 megállapodást aláírták.

-

Az akkreditált megfelelőség értékelő testületek (MÉT) IAF MLA együttes jele: az IAF MLA
jel és az MLA aláíró akkreditálási jelének együttes használata, amelyek közül az utóbbi használatára az akkreditált megfelelőség értékelő testületnek (MÉT) jogosultsága van. Az akkreditált MÉT és az IAF MLA jel együttes használata csak azon IAF MLA aláírók által akkreditált MÉT-ek számára engedélyezett, akik aláírták az IAF MLA jel használatára vonatkozó
IAF ML 2:2016 Annex 2 megállapodást.

-

Együttes jel: a termék-, személy- vagy az irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelének és a NAH akkreditálási jelének együttesen alkalmazott formája.

4. Az akkreditált státuszra való hivatkozás
4.1. Az akkreditált státuszra való hivatkozás általános szabályai
Az akkreditált státuszra való hivatkozás történhet az akkreditálási jel használatával, az akkreditált
státuszra történő szöveges hivatkozással vagy mindkettővel.
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Az akkreditált státuszra való hivatkozás a megfelelőségértékelő tevékenység eredményét közlő dokumentumban kötelező1, más dokumentumok esetében önkéntes továbbá az akkreditált státuszra való
hivatkozás esetén az akkreditált köteles jelen szabályzat rendelkezései szerint eljárni.
Ha az akkreditált a bizonylatain, dokumentumain nem hivatkozik az akkreditált státuszára, akkor nem
biztosított, hogy azt külön igazolás nélkül elfogadják az MSZ EN ISO/IEC 17000 szabványsorozat
vonatkozó szabványa szerinti akkreditált tevékenység eredményeként. Az akkreditált által közölt
megfelelőség-értékelési eredmények (pl. jelentések és tanúsítványok) az EA MLA szerinti eredménynek akkor minősülnek, ha hivatkozást tartalmaznak a vonatkozó akkreditációra. A NAH a felügyeleti
vizsgálati eljárásaiban csak a státuszra való hivatkozással ellátott ügyfeleknek átadott, külső dokumentumokat (vizsgálati jegyzőkönyvek, tanúsítványok, jelentések stb.) veszi figyelembe.
Az akkreditált köteles az akkreditált státusz érvényességi ideje alatt az akkreditálási jelet, vagy az
akkreditált státuszra való hivatkozást használni. Az akkreditálási jel a NAH jóváhagyása után alkalmazható az engedélyezésre benyújtott dokumentum fejlécében, láblécében vagy folyószöveg közé
illesztve is.
Ha a NAH teljeskörűen felfüggeszti vagy visszavonja az akkreditált státuszt, akkor a szervezetnek
azonnali hatállyal meg kell szüntetnie az akkreditálási jel használatát és az akkreditált státuszra való
szöveges hivatkozást sem használhatja tovább.
Ha a NAH az akkreditált státuszt részlegesen felfüggeszti vagy részlegesen visszavonja, a felfüggesztett vagy visszavont területen az akkreditáltnak azonnali hatállyal meg kell szüntetnie az akkreditálási
jel használatát és az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozást sem használhatja tovább.
Ha az akkreditált státusz érvényessége lejárt, a szervezet nem jogosult az akkreditálási jel alkalmazására és az akkreditált státuszára szövegesen sem hivatkozhat tovább, ezért azonnali hatállyal meg kell
szüntetnie azok használatát.
4.2. Az akkreditálási jel használatának kérelmezése
Az akkreditálási jel használatát főszabályként írásban kérelmezni kell a NAH Titkárságától (titkarsag@nah.gov.hu). Az akkreditálási jel az akkreditált státusz odaítélésétől, az akkreditált státusz teljeskörű vagy részleges fenntartásától használata időbeli korlát nélkül, az akkreditált státusz érvényességi ideje alatt bármikor írásban kérelmezhető.
Az akkreditált részére a NAH az akkreditált tevékenységre vonatkozó akkreditálási jelet elektronikus
úton küldi meg.
Az akkreditált köteles az akkreditálási jel tervezett használatára vonatkozó dokumentum-mintáit (bizonylat-minták, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumminták) az alkalmazásba vétel előtt jóváhagyásra NAH Titkárásgának (titkarsag@nah.gov.hu) megküldeni.
Az akkreditálási jel használatának engedélyezéséről a NAH főigazgató-helyettese által kijelölt személy dönt, amelyről az akkreditáltat elektronikus formában tájékoztatja. Az akkreditált a jóváhagyást
követően használhatja az akkreditálási jelet. Amennyiben az akkreditált által megküldött

1

A követelményt legkésőbb 2019 január 1-től kell alkalmazni.
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akkreditálási jellel ellátott dokumentum-minta nem megfelelő, a NAH köteles felhívni az akkreditált
figyelmét arra, hogy az akkreditálási jellel ellátott dokumentum-minta nem felel meg a NAH által
előírt követelménynek és nemzetközi előírásoknak. A kijavított dokumentum- mintákat az akkreditált
ismételten köteles megküldeni a NAH részére jóváhagyásra. Az akkreditálási jel kizárólag a NAH
jóváhagyása után használható. Az akkreditálási jel kérelmezés, használata, jóváhagyása díjmentes.
4.3. Akkreditálási jel
4.3.1. Az akkreditálási jel használatának általános szabályai
Az akkreditálási jel a NAH logójából, az akkreditálási kategóriából és az akkreditált státusz nyilvántartási számából áll, az 1. Melléklet szerint.
Az akkreditálási jel magassága 18 mm-nél kisebb ne legyen. Az akkreditálási jel arányosan nagyítható vagy kicsinyíthető oly mértékben, hogy az olvashatóság biztosított legyen. Az akkreditálási jel
megjeleníthető önállóan az 1. Mellékletben megadott színes formában vagy fekete-fehér kivitelben,
a termék- illetve irányítási rendszereket tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt megjelenített akkreditálási jelet színesben kell megadni, ha a tanúsítási jel is színes, vagy fekete-fehérben kell megadni,
ha a tanúsítási jel is fekete-fehér.
Az irányítási rendszereket tanúsító szervezeteknek az IAF 2016-17 számú határozatában2 megfogalmazottak szerint kell eljárnia. Az irányítási rendszer tanúsítási okmányát akkreditáltnak kell tekinteni;
meg kell jeleníteni az akkreditálási szimbólumot, és/vagy hivatkozni kell a tanúsító testület akkreditációs státuszára; beleértve a NAH azonosítását is legkésőbb 2019. november 6-ig. Kezdeti tanúsítás
esetén 2016. november 6-tól kezdődően a a tanúsító testületnek át kell vezetnie (vissza kell vezetnie)
a korábbi, nem akkreditált tanúsítványt az akkreditálási döntést (határozatot) követő egy éven belül.
Ezt az állásfoglalást az irányítási rendszer valamennyi szabványára alkalmazni kell.
Az akkreditált az akkreditálási jelet, nem használhatja félrevezető módon, és használata során nem
keltheti azt a látszatot, hogy a NAH felelősséget vállal egy konkrét eredmény pontosságáért, az akkreditált konkrét tevékenységéért vagy egy annak alapján kiadott bizonylatért, jóváhagy egy kalibrált
műszert, egy mintadarabot vagy egy terméket.
Az akkreditált az akkreditálási jelet azonos formában alkalmazhatja akár önálló jelként, akár a termék- illetve irányítási rendszereket tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt együttes jelként.
Az akkreditált kérheti az akkreditálási jel, az együttes akkreditálási jel kiadását a magyartól eltérő
nyelven is, az Európai Unió hivatalos nyelvein. Az akkreditált erre irányuló igényét az akkreditálási
jel kérelmezésekor, írásban köteles jelezni a NAH felé. A külföldi nyelven kiállított akkreditálási jel,
együttes akkreditálási jel kiadása díjmentes. Az akkreditált által a magyartól eltérő nyelven kiadott
dokumentumok tartalmáért a NAH nem vállal felelősséget. A magyartól eltérő nyelven kiadott dokumentumok esetében a NAH csak az akkreditálási jel, együttes akkreditálási jel megfelelő használatát
ellenőrzi, majd ezt követően hagyja jóvá.

2

https://www.iaf.nu/upFiles/NewDelhiGAResolutionsFinal.pdf
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4.3.2. Az akkreditálási jel alkalmazásának módjai
Az akkreditált az akkreditálási jelet alkalmazhatja minden olyan bizonylatán, amely akkreditált tevékenysége eredményeit tartalmazza.
Az akkreditálási jel alkalmazása tilos olyan bizonylaton, amely egyetlen akkreditált tevekénység
eredményén sem alapszik.
Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amelyen nem akkreditált tevékenység eredménye is szerepel, akkor egyértelműen meg kell különböztetni az akkreditált és a nem akkreditált
tevékenységek eredményét.
Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely részben saját, részben pedig alvállalkozói tevékenységek eredményein alapszik, akkor a bizonylatból egyértelműen derüljön ki, hogy
a)
mely tevékenységeket végezte alvállalkozó,
b)

az alvállalkozó az általa végzett tevékenységre rendelkezik-e érvényes akkreditált státuszszal.

Amennyiben az alvállalkozó nem rendelkezik az általa végzett tevékenységre érvényes akkreditált
státusszal, ennek tényét a bizonylaton egyértelműen fel kell tüntetni.
Az akkreditált a céges levélpapírján az akkreditálási jelet a NAH külön engedélyével az alábbi korlátozások figyelembevételével használhatja:
a)

ha az üzleti levelezése (szerződési ajánlat, árajánlat) nem csak az akkreditált tevékenységére vonatkozik, akkor világosan és egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy mely tevékenységekre nem vonatkozik az akkreditált státusza;

b)

ha az üzleti levelezése (szerződési ajánlat, árajánlat) kizárólag nem akkreditált tevékenységére vonatkozik, akkor a levélen a következő nyilatkozatot kell feltüntetni:
„Az ajánlatban foglalt tevékenység a NAH által nem akkreditált.”;

c)

ha az üzleti levél nem akkreditált tevékenység eredményét tartalmazó melléklet kísérője,
akkor a levélen a következő nyilatkozatot kell feltüntetni:
„A melléklet nem a NAH által akkreditált tevékenység eredménye.”

Az akkreditált az akkreditálási jelet kiadványaiban és honlapján a NAH külön engedélyével úgy használhatja, hogy
a)

ha az legalább részben az akkreditált tevékenységére vonatkozik,

b)

az ne sértse a NAH jó hírnevét, az akkreditálás tekintélyét.

Az akkreditált az akkreditálási jelet nem alkalmazhatja névjegykártyáin, járműveken, épületeken és
zászlókon.
Az akkreditált az akkreditálási jelet köteles a 1-14. mellékleteiben meghatározottak betartásával, a
NAH engedélyének megfelelően használni.
4.3.3. Az akkreditálási jel alkalmazása többes akkreditáltság esetén
Amennyiben az akkreditált azonos akkreditált területben (pl. irányítási rendszer tanúsítása) több érvényes akkreditált státusszal rendelkezik, akkor
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a)

az egyes akkreditálási jeleket egymás mellett vagy egymás alatt külön-külön megjelenítheti, vagy

b)

az akkreditálási jelben az akkreditálási terület megjelölése felett minden, a kategóriában
érvényes akkreditált státusz nyilvántartási számát megjelenítheti (összevont jel).

Az összevont jel nem alkalmazható együttes akkreditálási jelként az ILAC MRA vagy az IAF MLA
jellel.
Az akkreditált az összevont jelet előzetesen köteles a NAH Titkárságának (titkarsag@nah.gov.hu)
részére megküldeni jóváhagyásra. Az akkreditált a NAH jóváhagyása után használhatja az összevont
akkreditálási jelet.
4.4. Szöveges hivatkozás
4.4.1. Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás szabályai
A 2016. január 1. után a NAH által odaítélt akkreditált státusz esetében és a NAH által lefolytatott
első felügyeleti vizsgálati eljárás befejezése után az akkreditált státuszra való hivatkozás az alábbiak
szerint lehetséges:
a)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

b)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium.

c)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált mintavevő szervezet.

d)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált kalibrálólaboratórium.

e)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

f)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált ellenőrző szervezet.

g)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

h)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált irányítási rendszert tanúsító szervezet.

i)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált személytanúsító szervezet.

j)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált referencianyag-gyártó szervezet

k)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő személy.

l)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő szervezet.

m)

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet.

Az akkreditált az általa kiadott tanúsítványok érvényességének lejártáig engedélyezheti ezen megfogalmazás felhasználását az akkreditált által tanúsított szervezeteknél.
A szöveges hivatkozásnak bármilyen betűtípus alkalmazása esetén is egyértelműen olvashatónak kell
lennie.
Az akkreditáltnak meg kell követelnie az ügyfeleitől, hogy az akkreditáltra való hivatkozáskor jelen
szabályzat szerinti megfogalmazást alkalmazzák.
Az akkreditált státuszra való hivatkozás angol nyelven az alábbiak szerint lehetséges:
a)

Testing laboratory accredited by NAH under No [registration number].
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b)

Medical testing laboratory accredited by NAH [registration number].

c)

Sampling body accredited by NAH under No [registration number].

d)

Calibration laboratory accredited by NAH under No [registration number].

e)

Proficiency testing provider accredited by NAH under No [registration number].

f)

Inspection body accredited by NAH under No [registration number].

g)

Product certification body accredited by NAH under No [registration number].

h)

Management system certification body accredited by NAH under No [registra-tion
number].

i)

Certification body for Persons accredited by NAH under No [registration number].

j)

Reference material provider accredited by NAH under No [registration number].

k)

EMAS verifier person accredited by NAH under No [registration number].

l)

EMAS verifying organisation accredited by NAH under No [registration number].

m)

EU ETS verifying organisation accredited by NAH under No [registration number]

4.4.2. Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás többes akkreditáltság esetén
Ha az akkreditált az akkreditált státuszára nem az akkreditálási jel alkalmazásával kíván hivatkozni,
akkor ezt kizárólag a 4.1.1. pontban megadott szöveg változtatás nélküli megjelenítésével teheti meg,
az akkreditált státusz nyilvántartási számának megadásával.
Az akkreditált az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozást nem alkalmazhatja névjegykártyákon, járműveken, épületeken és zászlókon.
4.5. AZ EA MLA státuszra való hivatkozás
A NAH 2016. április 1-től teljes jogú tagként képviseli Magyarországot az Európai Akkreditálási
Együttműködésben (EA-European cooperation for Accreditation).
Az akkreditált a NAH-nak az EA MLA aláírói státuszára kizárólag az alábbi szöveges hivatkozást
alkalmazhatja:
„A NAH az EA MLA aláírója a vizsgálat, kalibrálás, ellenőrzés, terméktanúsítás, irányítási rendszer
tanúsítás, személytanúsítás és hitelesítés területén.”
A szöveges hivatkozásra a jelen szabályzat 4.4.1. ponjában foglalt rendelkezések az irányadók.
4.6. Az akkreditált MÉT számára ILAC MRA jel együttes használata
A Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés (ILAC) kölcsönös elismerési megállapodásában a NAH aláírói státusza fennállása alatt az akkreditált vizsgáló-, kalibrálólaboratórium, orvosi
vizsgálólaboratórium vagy ellenőrző szervezet jogosult az akkreditált státusza érvényességi ideje alatt
az ILAC MRA jelet alkalmazni a NAH akkreditálási jellel együtt (együttes akkreditálási jel).
Az akkreditált MÉT az ILAC MRA együttes jelet az akkreditált a 4.2. pont szerint kérelmezheti,
továbbá többletkövetelmény, hogy az akkreditált köteles a MÉT ILAC MRA együttes jel használatára
a 11. melléklet szerinti licencszerződést kötni a NAH-al. Amennyiben az akkreditált több területre
rendelkezik akkreditált státusszal, mindegyik akkreditált státusz vonatkozásában külön kérelmet kell
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benyújtania a NAH-hoz az akkreditáltnak, illetve minden akkreditált státusz vonatkozásában külön
licencszerződést kell kötnie az akkreditáltnak NAH-al.
Az akkreditált kérelméhez köteles csatolni a kitöltött és aláírt ILAC licencszerződést 2 példányban.
A licencszerződés letölthető a NAH honlapjáról, illetve jelen szabályzat 12. melléklete tartalmazza.
A NAH az általa aláírt licencszerződés egy példányát az akkreditáltnak megküldi. A licencszerződés
hatályba lépésének napja az aláírás napja.
A NAH az akkreditált részére az MÉT ILAC MRA együttes jelet elektronikusan küldi meg. Az akkreditált köteles az együttes akkreditálási jellel ellátott dokumentum-mintákat jóváhagyás céljából az
NAH Titkárságának (titakarsag@nah.gov.hu) megküldeni.
A MÉT ILAC MRA együttes jellel ellátott dokumentum-minták jóváhagyásáról a főigazgató-helyettes által kijelölt személy dönt, amelyről az akkreditáltat elektronikus formában tájékoztatja. Ha az
akkreditált által megküldött MÉT ILAC MRA együttes jellel ellátott dokumentum-minták nem megfelelők, a főigazgató-helyettes által kijelölt személy határidő megjelölésével elektronikus formában
felhívja az akkreditál szervezetet a dokumentum-minták helyesbítésére.
Az ILAC MRA jel használatára vonatkozó részletes szabályokat a licencszerződés tartalmazza.
Az akkreditált MÉT-nek az ILAC MRA jel kiadása, használata, jóváhagyása díjmentes.
4.7. Az akkreditált MÉT számára IAF MLA jel együttes használata
Az akkreditált a 4.2. pontban leírtak szerint kérelmezheti. Az IAF MLA és NAH együttes akkreditálási jel kérelmezésénél többletkövetelmény, hogy az akkreditált köteles az együttes akkreditálási jel
használatára a 14. melléklet szerinti licencszerződést kötni a NAH-al. Amennyiben az akkreditált
több területre rendelkezik akkreditált státusszal, mindegyik akkreditált státusz vonatkozásában külön
kérelmet kell benyújtania az akkreditáltnak, és minden akkreditált státusz vonatkozásában külön licencszerződést köteles kötni a NAH-al.
Az akkreditált kérelméhez köteles csatolni a kitöltött és aláírt IAF MLA licencszerződést két példányban. A licencszerződés letölthető a NAH honlapjáról, illetve jelen szabályzat 14. melléklete tartalmazza. Az IAF MLA és a NAH együttes akkreditálási jel kérelmezésére és jóváhagyására a 4.2.
pont rendelkezései irányadóak.
Az irányítási rendszereket tanúsító testületek az IAF logót a Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF International Accreditation Forum) IAF PL 8:2016 számú az IAF logó használatáról szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően kötelesek alkalmazni.
4.8. A szabálytalan jelhasználat vagy szabálytalan szöveges hivatkozás jogkövetkezményei
Az akkreditált köteles az akkreditálási jelet, az ILAC MRA vagy IAF MLA és NAH együttes akkreditálási jelet, illetve az akkreditált státuszra történő szöveges hivatkozást jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően alkalmazni és köteles megkövetelni ügyfeleitől a jelhasználat szabályainak betartását.
A NAH akkreditálási jelével, az akkreditált MÉT ILAC MRA és a NAH akkreditálási jellel vagy az
IAF MLA és a NAH akkreditálási jelével ellátott dokumentumok tartalmát, illetve műszaki megfelelőségét a NAH nem vizsgálja. A NAH jóváhagyása csak az akkreditálási jel, az akkreditált MÉT
ILAC MRA jel vagy az IAF MLA és a NAH akkreditálási jel megfelelő használatára terjed ki.
Jelen szabályzatban foglalt előírások megsértése esetén a NAH a következő intézkedéseket alkalmazza:
Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.
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a)

írásbeli figyelmeztetés a jogsértésre és felhívás helyesbítésre,

b)

rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás elrendelése,

c)

a jogosulatlan, helytelen vagy félrevezető használat, illetve ilyen hivatkozás nyilvánosságra hozatala a NAH honlapján,

d)

egyéb jogi eljárás kezdeményezése (Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásának kezdeményezése, bírósági polgári peres eljárás kezdeményezése).

Az akkreditálási jelet/akkreditálási státuszra való való szöveges hivatkozást jogosulatlanul használó
szervezet/szerv/személy köteles a NAH figyelmeztetése alapján a jogsértést megszüntetni és a megtett helyesbítésről, intézkedésről a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül NAH-ot az igazoló
dokumentumok benyújtásával értesíteni.
A NAH a helyesbítés határidőre történő teljesítésének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése
esetén a védjegyoltalomra vonatkozó jogszabályok alapján jár el.
A NAH az akkreditálási jel vagy az akkreditálási státuszra való szöveges hivatkozás jogosulatlan
használata esetén
a)
b)
c)
d)

írásbeli figyelmeztetésben részesíti a szervezetet/szervet/személyt, szükség esetén felszólítja a jogsértés megszüntetésére, illetve helyesbítésre,
az akkreditált esetén rendkívüli felügyeleti vizsgálat lefolytatásának elrendelésére jogosult,
a jogosulatlan, helytelen vagy félrevezető használatot a NAH a honlapján nyilvánosságra hozza,
egyéb jogi eljárás kezdeményezése (bejelentéssel élhet a Gazdasági Versenyhivatal felé
versenyfelügyeleti eljárás kezdeményezése érdekében)

5. Kapcsolódó jogszabályok és szabályzatok
-

2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásáról,

-

424/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási
eljárásról

-

MSZ EN ISO/IEC 17011 szabvány Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző
szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények

-

EA-1/19 (Rules for Use of the EA Logo);

-

EA-3/01 (EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to Accreditation and MLA Signatory status),

-

ILAC-P8 (ILAC Mutual Recognition Arrangement: Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by
Accredited Laboratories)

-

ILAC-R4 (Use of the ILAC logo and tagline)

-

ILAC-R7 (Rules for the Use of the ILAC MRA Mark)

-

IAF ML 2:2016 General Principles on the Use of the IAF MLA Mark

-

IAF-PL 8 (Rules for the Use of the IAF Logo)
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-

IAF 2016-17 Agenda Item 9 Accredited MS Certification Document

6. Mellékletek
1. melléklet: Jeltípusok
2. melléklet: Az akkreditálási jel használatának laboratóriumokra és mintavevő szervezetekre,
továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
3. melléklet: Az akkreditálási jel használatának terméktanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
4. melléklet: Az akkreditálási jel használatának ellenőrző szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
5. melléklet Az akkreditálási jel használatának irányítási rendszereket tanúsító szervezetekre és
azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
6. melléklet: Az akkreditálási jel használatának személytanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
7. melléklet: Az akkreditálási jel használatának jártassági vizsgálatot szervező szervezetekre,
továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
8. melléklet: Az akkreditálási jel használatának EMAS hitelesítő személyekre és szervezetekre,
valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
9. melléklet: Az akkreditálási jel használatának EU ETS hitelesítő szervezetekre, valamint
azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
10. melléklet: Az akkreditálási jel használatának a referenciaanyag-gyártó szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
11. melléklet: Az ILAC MRA és a NAH együttes akkreditálási jel
12. melléklet: Licencszerződés az ILAC MRA és a NAH együttes akkreditálási jel használatához
13. melléklet: Az IAF MLA és NAH együttes akkreditálási jel
14. melléklet: Licencszszerződés az IAF MLA és a NAH együttes akkreditálási jel használatához

7. Formanyomtatványok
--
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1. Melléklet: Jeltípusok
M 1.1. A NAH akkreditálási jele és az akkreditálási jel színkódja

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
KATEGÓRIA

REGISTRATION NUMBER
CATEGORY

NAH akkreditálási jel szinkódja:

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: fekete – ARIEL
AKKREDITÁLÁSI TERÜLET: fekete – ARIEL
M 1.2. A termék- illetve irányítási rendszereket tanúsító szervezet tanúsítási jele és a NAH akkreditálási jel együttese

TANÚSÍTÓ
SZERVEZET
JELE

TANÚSÍTÓ
SZERVEZET
JELE

NAH-6-XXXX/XXXX
TERMÉKTANÚSÍTÓ
SZERVEZET

NAH-4-XXXX/XXXX
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET
TANÚSÍTÓ SZERVEZET

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

Conformity
Assessment
Body’s
Logo

Conformity
Assessment
Body’s
Logo

Szabályzat kódja: NAR-08_07

NAH-6-XXXX/XXXX
PRODUCT
CERTIFICATION BODY

NAH-4-XXXX/XXXX
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION BODY
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M 1.3.

Jelmagyarázat

Nyilvántartási szám

Akkreditálási terület

Megfelelőségértékelési szabvány
/ normatív dokumentum

NAH-1-XXXX/XXXX

Vizsgálólaboratórium

MSZ EN ISO/IEC 17025

NAH-2- XXXX/XXXX

Kalibrálólaboratórium

MSZ EN ISO/IEC 17025

NAH-3- XXXX/XXXX

Ellenőrző szervezet

MSZ EN ISO/IEC 17020

NAH-4- XXXX/XXXX

Irányítási rendszereket tanúsító
szervezet

MSZ EN ISO/IEC 17021

NAH-5- XXXX/XXXX

Személytanúsító szervezet

MSZ EN ISO/IEC 17024

NAH-6- XXXX/XXXX

Terméktanúsító szervezet

MSZ EN ISO/IEC 17065

NAH-7- XXXX/XXXX

Mintavevő szervezet

MSZ EN ISO/IEC 17025

NAH-8- XXXX/XXXX

Jártassági vizsgálatot szervező
szervezet

MSZ EN ISO/IEC 17043

NAH-9- XXXX/XXXX

Orvosi vizsgálólaboratórium

MSZ EN ISO 15189

NAH-10- XXXX/XXXX

EU ETS hitelesítő szervezet

MSZ EN ISO 14065 és
600/2012/EU rendelet

NAH-11- XXXX/XXXX

Referencianyag-gyártó szervezet

MSZ EN ISO 17034

HU-V- XXXX/XXXX

EMAS hitelesítő személy

1221/2009/EK rendelet

EMAS hitelesítő szervezet

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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2. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának laboratóriumokra és mintavevő
szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
M 2.1. Az akkreditálási jel használatának szabályai a laboratóriumban és a külső helyszínen végzett
tevékenységekre egyaránt vonatkoznak.
M 2.2. Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely nem akkreditált tevékenységet
is tartalmaz, úgy a bizonylatban fel kell tüntetni, hogy ez a NAT/NAH által nem akkreditált
tevékenység.
M 2.3. Az akkreditálási jelet tilos a vizsgálat, mintavétel, kalibrálás tárgyán (mintadarabokon, termékeken, eszközökön, azok tartozékain stb.) elhelyezni és azt nem lehet terméktanúsításra utalóan alkalmazni.
M 2.4. Az akkreditálási jel akkreditált tevékenység eredményeként kalibrálási címkén (matricán) akkor tüntethető fel, ha a címke tartalmazza
a) az akkreditált kalibrálólaboratórium nevét,
b) a berendezés azonosítóját,
c) a kalibrálás időpontját és
d) a kalibrálási bizonyítványra történő hivatkozást.
M 2.5. Az akkreditált laboratórium ügyfelei az akkreditálási jelet nem tüntethetik fel a vizsgált mintán, egyeden, terméken vagy céges levélpapírjukon vagy kiadványaikon.

NAH-1-XXXX/XXXX
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

NAH-1-XXXX/XXXX
TESTING LABORATORY

NAH-9-XXXX/XXXX
ORVOSI
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

NAH-9-XXXX/XXXX
MEDICAL
TESTING LABORATORY

NAH-2-XXXX/XXXX
KALIBRÁLÓLABORATÓRIUM

NAH-2-XXXX/XXXX
CALIBRATION LABORATORY

NAH-7-XXXX/XXXX
MINTAVEVŐ SZERVEZET

NAH-7-XXXX/XXXX
SAMPLING BODY

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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3. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának terméktanúsító szervezetekre és
azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
M 3.1. Az akkreditált területhez tartozó tanúsított terméken vagy annak csomagolásán az akkreditálási jel kizárólag az akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt – együttes
jelként – tüntethető fel.
M 3.2. Amennyiben a fenti együttes jel megjelenítése a terméken nem lehetséges, az együttes jel
feltüntethető közvetlenül a termékhez rögzített címkén. Csomagolás esetén az együttes jel
kizárólag a termék közvetlen csomagolásán helyezhető el. Nem helyezhető el az együttes jel
a termék gyűjtőcsomagolásán vagy átmeneti (pl. szállítási) csomagolásán.
M 3.3. Az akkreditált terméktanúsító szervezet akkor engedélyezheti ügyfelei részére az együttes jel
alkalmazását, ha a NAH az akkreditált terméktanúsító szervezet együttes jelhasználatához
hozzájárult.
M 3.4. Az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles a NAH-ot írásban tájékoztatni arról, hogy
mely szervezetnek és mely tanúsított termékekre engedélyezte az együttes jel feltüntetését.
M 3.5. Az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles az együttes jelnek jelen szabályzat szerinti
használatát az ügyfeleinél ellenőrízni. Az együttes jel szabályzatba ütköző vagy nem rendeltetésszerű használata esetén az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles a szabályozásának
megfelelő szankciókat alkalmazni.

NAH-6-XXXX/XXXX
TERMÉKTANÚSÍTÓ
SZERVEZET

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

NAH-6-XXXX/XXXX
PRODUCT
CERTIFICATION BODY

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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4. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának ellenőrző szervezetekre, továbbá
azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
M 4.1. Az akkreditálási jelet tilos az ellenőrzés tárgyán (termékeken, eszközökön, azok tartozékain
stb.) elhelyezni, és az nem megengedett terméktanúsításra utalóan alkalmazni.

NAH-3-XXXX/XXXX
ELLENŐRZŐ SZERVEZET

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

NAH-3-XXXX/XXXX
INSPECTION BODY

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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5. Melléklet Az akkreditálási jel használatának irányítási rendszereket tanúsító
szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
M 5.1. Az akkreditálási jelben egységesen az „IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ
SZERVEZET” kerül feltüntetésre.
M 5.2. Irányítási rendszereket tanúsító testületeknek a Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF - International Accreditation Forum) Resolution 2015–14 jelű határozatában rögzítettek szerint
nem adhatnak ki az akkreditált területeken olyan tanúsítványt, melyen nem hivatkoznak az
akkreditáltságra.
M 5.3. Jelen szabályzat hatálybalépése előtt engedélyezett jelhasználatot az akkreditált irányítási
rendszereket tanúsító szervezet az akkreditált státusza érvényességéig alkalmazhatja.
M 5.4. Irányítási rendszer tanúsítás esetén az akkreditált tevékenységre vonatkozóan az akkreditálási jel az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt –
együttes jelként – alkalmazható. Az együttes jel megjelenítése nem keltheti azt a látszatot,
hogy az termékre vonatkozik.
M 5.5. Az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet akkor engedélyezheti tanúsított
ügyfelei részére a fenti együttes jel alkalmazását, ha a NAH az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet együttes jelhasználatához hozzájárult.
M 5.6. Az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet köteles a NAH-ot írásban tájékoztatni arról, hogy mely szervezetnek engedélyezte az együttes jel alkalmazását.
M 5.7. Az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet köteles az együttes jelnek jelen szabályzat szerinti használatát a tanúsított ügyfeleinél ellenőrízni. Az együttes jel szabályzatba
ütköző vagy nem rendeltetésszerű használata esetén az akkreditált irányítási rendszereket
tanúsító szervezet köteles a szabályozásának megfelelő szankciókat alkalmazni.
M 5.8. A kategóriában érvényes valamennyi akkreditált státusz nyilvántartási számát - az összevont
jelhasználat (4.4.1. b) pont) szabályai szerint - az akkreditálási jelben lehet feltüntetni.

NAH-4-XXXX/XXXX
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET
TANÚSÍTÓ SZERVEZET

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

NAH-4-XXXX/XXXX
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION BODY

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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6. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának személytanúsító szervezetekre és
azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
M 6.1. Az akkreditált személytanúsító szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az
akkreditálási jel használatára.
M 6.2. A személytanúsító szervezeteknek Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF - International
Accreditation Forum) IAF Resolution 2017-19 határozatában rögzítetek szerint az akkreditált
területen kiadott tanúsítványokon hivatkoznia kell az akkreditáltságra.

NAH-5-XXXX/XXXX
SZEMÉLYTANÚSÍTÓ
SZERVEZET

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

NAH-5-XXXX/XXXX
CERTIFICATION BODY
FOR PERSONS

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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7. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának jártassági vizsgálatot szervező
szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
M 7.1. Az akkreditálási jelet tilos a jártassági vizsgálati mintákon elhelyezni.

NAH-8-XXXX/XXXX
JÁRTASSÁGI VIZSGÁLATOT
SZERVEZŐ SZERVEZET

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

NAH-8-XXXX/XXXX
PROFICIENCY TESTING
PROVIDER

Szabályzat kódja: NAR-08_07

22/34 oldal

Az akkreditálási jel és az együttes akkreditálási jel használata, valamint az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai

8. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának EMAS hitelesítő személyekre és
szervezetekre, valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
M 8.1. Az akkreditált EMAS hitelesítő személy és szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára.

HU-V-XXXX/XXXX
EMAS HITELESÍTŐ SZEMÉLY

HU-V-XXXX/XXXX
EMAS VERIFIER PERSON

HU-V-XXXX/XXXX
EMAS HITELESÍTŐ
SZERVEZET

HU-V-XXXX/XXXX
EMAS VERIFYING
ORGANISATION

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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9. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának EU ETS hitelesítő szervezetekre,
valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
M 9.1. Az akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az
akkreditálási jel használatára.

NAH-10-XXXX/XXXX
EU ETS HITELESÍTŐ
SZERVEZET

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

NAH-10-XXXX/XXXX
EU ETS VERIFYING
ORGANISATION

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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10. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának a referenciaanyag-gyártó
szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai
M 10.1

Az akkreditálási jelet tilos a referenciaanyag mintákon elhelyezni.

NAH-11-XXXX/XXXX
REFERENCIAANYAG
GYÁRTÓ SZERVEZET

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

NAH-11-XXXX/XXXX
REFERENCE MATERIAL
PRODUCER

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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11. Melléklet: Az ILAC MRA és a NAH együttes akkreditálási jel (minta)

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
KATEGÓRIA

REGISTRATION NUMBER
CATEGORY

ILAC MRA jel szinkódja: Kék: Pantone 293C

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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12. Melléklet: Licencszerződés az akkreditált MÉT ILAC jel együttes használatához
LICENCSZERZŐDÉS
az ILAC MRA és a NAH akkreditálási jel együttes használatára, amely létrejött egyrészről a
Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH, cím: 1119 Budapest, Tétényi út 82., adószáma: 15833820-2-43, ÁHTI azonosító: 358362, számlavezető: Magyar Államkincstár, számlaszám: 10032000-00335962-00000000, képviseli: Devecz Miklós főigazgató, mint licencadó fél (a
továbbiakban: licencadó fél)
másrészről
az akkreditált szervezet neve: …………………………………………………………………..
(székhely:............................................................................,……………………………………cégjegyzékszám:..........................................................................................................................
képviselő neve:............................................................................................................................) mint
jogosult fél (a továbbiakban: jogosult fél) között a lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Preambulum
A licencadó fél jogosult a licencadó fél és az ILAC között létrejött licencszerződés, az akkreditálási
jel és az együttes akkreditálási jel használata, valamint az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályairól szóló NAR-08 szabályzat (a továbbiakban: NAR-08), az ILAC MRA jelölés szabályairól
szóló ILAC-R7:05/2015 szabályzat alapján az ILAC MRA akkreditálási jel használatára, a licencadó
fél által meghatározott akkreditálási jellel együttesen (a továbbiakban ILAC MRA együttes akkreditálási jel).
A licencadó fél a preambulumban megjelölt felhatalmazás alapján a jogosult fél számára a NAH-XXXXX/XXXX nyilvántartási számon engedélyezi az ILAC MRA együttes akkreditálási jel használatát.
1. A szerződés célja
Jelen szerződés célja az ILAC MRA akkreditálási jel alkalmazása a licencadó fél akkreditálási jelével
együtt jelen licencszerződésben meghatározott feltételekkel.
A jogosult fél kötelezettséget vállal arra, hogy ILAC MRA együttes akkreditálási jelet helyesen használja a NAR-08 szabályzat és az ILAC-R7:05/2015 szabályzat figyelembevételével.
2. A licenc hatálya
A licencadó fél a jogosult számára az akkreditált státusz nyilvántartási számával együttesen az ILAC
MRA akkreditálási jel alkalmazási jogot megadja, amelyet vizsgálati jegyzőkönyveken, kalibrálási
bizonyítványokon, fejléces papíron, hivatkozásokon, hirdetéseken, honlapokon és egyéb

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.

Szabályzat kódja: NAR-08_07
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dokumentumokon tüntethet fel annak céljából, hogy az érvényes akkreditált státusza révén bemutassa
azt, hogy a licencadó fél ILAC együttműködési megállapodás aláírója.
A jogosult nem használhatja az ILAC MRA akkreditálási jelet az akkreditált státusz teljes körű felfüggesztésének időtartama alatt.
Az ILAC MRA együttes akkreditálási jelet a bemutatott mintával azonos módon a hatályos NAR-08
szabályzat szerint kell alkalmazni.
A jogosult fél addig nem használhatja az ILAC MRA együttes akkreditálási jelet, amíg írásos engedélyt nem kap a licencadó féltől.
3. Az ILAC MRA együttes jel alkalmazásának ellenőrzése
A jogosult fél garanciát vállal arra, hogy az ILAC MRA együttes akkreditálási jelet jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően alkalmazza, azt más módon nem használja és azzal az ILAC vagy a
licencadó fél hírnevét nem sérti meg.
A licencadó fél jogosult az ILAC MRA együttes akkreditálási jel alkalmazását ellenőrizni.
4. Jogok és kötelezettségek
Amennyiben a jogosult fél nem kellő körültekintéssel alkalmazza az ILAC MRA együttes akkreditálási jelet, a licencadó fél azonnali hatállyal visszavonhatja az ILAC MRA együttes akkreditálási jel
használati jogát. A licencadó fél nem felel a visszavonásból adódó következményekért. A licencadófél a honlapján közzé teheti a licencszerződés megszegését.
Ha az ILAC MRA együttes akkreditálási jel használatára vonatkozó licencszerződést harmadik fél
megszegi, a szerződött felek azonnali hatállyal értesítik egymást. A szerződött felek együtt érvényesítik jogaikat a harmadik féllel szemben. Amennyiben a jogosult fél hivatalos eljárás megindítása
mellett dönt, köteles a licencadó féltől az eljárás megindításához előzetes írásbeli engedélyt kérni.
5. Harmadik fél általi követelés
A jogosult féllel szemben az ILAC MRA együttes akkreditálási jel alkalmazására vonatkozóan harmadik fél által támasztott követelést a jogosult félnek írásban közölnie kell a licencadó féllel és tájékoztatnia kell a licencadó felet a jogi eljárásban való részvétel lehetőségéről.
A licencadó fél előzetes jóváhagyása szükséges bármilyen hivatalos eljárásban a jogosult általi jognyilatkozat megtételéhez.
Harmadik fél által támasztott követelés érvényesítése esetén minden jogi és egyéb költség, valamint
kötelezettség a jogosult felet terheli.
6. Kártérítés
Amennyiben a licencadó fél kárt szenved a jogosult fél ILAC MRA együttes akkreditálási jel helytelen használata és az ILAC MRA együttes jel licencszerződés megszegése miatt, a licencadó fél kártérítési igényt nyújthat be a jogosult féllel szemben.
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A tervezett intézkedésről a licencadó fél írásban tájékoztatja a jogosult felet és felhívja arra, hogy a
licencadó fél kártérítési igényére érdemben, 15 napon belül válaszoljon, mielőtt jogi eljárást kezdeményez.
A jogosult félnek szorosan együttműködve a licencadó féllel, meg kell tennie minden olyan lépést,
amellyel a licencszerződésben foglaltakat helyreállítja.
7. A licencszerződés lejárata
A licencszerződés az aláírása napjától a szervezet akkreditált státuszának lejáratáig érvényes. Újraakkreditálás esetén a szerződés automatikusan érvényes marad.
Az akkreditált státusz érvényességének lejárata esetén a jogosult fél az ILAC MRA együttes akkreditálási jel használatára nem jogosult.
Abban az esetben, ha az akkreditált státusz felfüggesztésre kerül, az ILAC MRA együttes akkreditálási jel használatára a fél nem jogosult. Az akkreditált státusz felfüggesztése esetén a felfüggesztést
követő hat hónap után jelen szerződés megszűnik.
A licencszerződés érvényét veszti jogszabályban vagy kötelezően alkalmazandó szabályzatban meghatározottokból, különösen a következő esetek egyikének bekövetkezésekor: a licencadó fél oldalán
felmerült okból, ha
a) megszűnik,
b) kizárják vagy felfüggesztik az ILAC MRA-ból.
A jogosult fél oldalán felmerült okból, ha
a) fizetésképtelenné válik,
b) megszűnik,
c) az akkreditált státusz érvényessége lejár,
d) az akkreditált státusz felfüggesztésének időtartama a hat hónapot meghaladja.
8. Záró rendelkezés
Jelen licencszerződés vagy egyes bekezdései érvényüket veszthetik, ha a vonatkozó jogszabály vagy
kötelezendően alkalmazandó szabályzat rendelkezése jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétes
vagy eltérőszabályt állapít meg.
Vitás kérdés esetén a szerződő feleknek együtt kell működniük a szerződés közös megegyezéssel
történő módosításában oly módon, hogy a szerződés betöltse rendeltetését és a szerződés alkalmazása
ne eredményezze jogszabály vagy kötelezően alkalmazandó szabályzat megsértését.
9. Záradék
A szerződő felek aláírásával a licencszerződés érvényessé válik.
Jelen szerződést nem lehet módosítani, kivéve akkor, ha a licencadó fél és a jogosult fél között írásbeli
megállapodás jön létre.
Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.
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Jelen szerződéssel kapcsolatban minden észrevételt, kérést, igényt, illetve egyéb más megjegyzést
írásban kell benyújtani és a vissza kell igazolni a beérkezést, ha személyesen, faxon, e-mailen, postai
úton vagy közvetlen átadás útján történik a másik fél által.
A szerződő felek egyetértenek abban, hogy jogvita esetén a felek mindent elkövetnek a jogvita békés
rendezés érdekében.
Felek jogvita esetére kikötik a licencadó fél székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok és a vonatkozó
kötelezően alkalmazandó szabályzatok előírásait kell alkalmazni. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 2 példányban készült, melyet szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal megerősítik.

év/hónap/nap

Kelt:

Az akkreditált szervezet részéről:

Nemzeti Akkreditáló Hatóság részéről:

Aláírás:
Aláíró neve:

Devecz Miklós

Beosztása:
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13. Melléklet: az IAF és NAH akkreditálási jele

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
KATEGÓRIA

REGISTRATION NUMBER
CATEGORY

IAF MLA jel szinkódja: Sötétkék: Pantone 2747 és világoskék: Pantone 299

Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.
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14. Melléklet: Licencszerződés az IAF MLA és a NAH akkreditálási jel használatához
LICENCSZERZŐDÉS
az IAF MLA és a NAH akkreditálási jel együttes használatára, amely létrejött egyrészről a
Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH, cím: 1119 Budapest, Tétényi út 82., adószáma: 15833820-2-43, ÁHTI azonosító: 358362, számlavezető: Magyar Államkincstár, számlaszám: 10032000-00335962-00000000), képviseli: Devecz Miklós főigazgató), mint IAF MLA tag;
másrészről akkreditált szervezet neve: ……………………………………………………………….
(székhely: ……………………………………………………………………………………………..
telephely: ……………………………….. .. .……………………………...........................................)
képviselő neve: ………………………………...…………………..), mint akkreditált megfelelőségértékelő testület között a lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A Nemzetközi Akkreditálási Fórum (a továbbiakban: IAF) az IAF Multilaterális Elismerési Megállapodás szerint az IAF MLA jelként ismert kereskedelmi védjegy tulajdonosa.
2. A NAH, mint jogosult IAF MLA tag (székhelye: 1119 Budapest, Tétényi út 82., adószáma:
15833820-2-43, postai címe: H-1464 Budapest, Pf. 1581), nem kizárólagos és nem átruházható engedéllyel rendelkezik az IAF MLA jel használatára, IAF MLA tagságának és IAF akkreditáló testületi
tagságának megőrzése, valamint az IAF MLA tagokkal kötött megállapodásban foglalt feltételek és
megkötések betartása függvényében.
Megjegyzés: a jogosult IAF MLA tag vagy akkreditált megfelelőség - értékelő testület (továbbiakban: MÉT) engedély nélkül semminemű dokumentáción, semmilyen körülmények
között nem használhatja az IAF logót. Az IAF logót önmagában kizárólag az IAF Igazgatósága (IAF Board) és Titkára használhatja a hivatalos IAF dokumentumok jelölésére.
3. A akkreditált szervezet neve, amely székhelyének vagy üzleti tevékenysége fő helyének postai
címe: …………………….…………………… akkreditált megfelelőség-értékelő testület (a továbbiakban: akkreditált megfelelőség-értékelő testület) engedély iránti kérelmet nyújt be arra, hogy az IAF
MLA jelet – kizárólag a jogosult IAF MLA tag Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási jelével
(accreditation symbol) együtt – az alábbi feltételek szerint használhassa.
4. A NAH, mint jogosult IAF MLA tag az akkreditált szervezet neve részére, a jelen megállapodás
aláírása napjától, az alábbi feltételek és megkötések mellett engedélyezi az IAF MLA jel használatát
az IAF MLA azon fő területeire és részterületeire, amelyekre azt a NAH-X-XXXX/XXXX ügyiratszámon akkreditálta.
(a) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület az IAF MLA jelet kizárólag az akkreditáló
testület jelével (symbol) együtt, az „IAF ML 2 – General Principles on Use of the IAF MLA
Hatálybalépés dátuma: 2018.07.30.
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Mark [Az IAF MLA jel használatának általános elvei]” c. dokumentumban foglalt módon,
valamint az IAF MLA azon fő területei és részterületei szerint jogosult használni, amelyeknél
a NAH aláírói státusszal rendelkezik, és amelyekre akkreditálást kapott.
(b) Az IAF MLA jelet a NAH által engedélyezett módon kell reprodukálni az alábbi specifikációk szerint:
i) fekete-fehérben vagy Pantone 2747 (sötétkék) és Pantone 299 (világoskék) színben,
ii) tisztán látható kontrasztos háttérrel,
iii) olyan méretben, amely az IAF MLA jel valamennyi szavát világosan megkülönböztethetővé teszi; az IAF MLA jelnek nyomtatott médiumok esetén legalább 20 mm,
digitális médiumok esetében legalább 75 pixel szélesnek kell lennie.
(c) Az engedélyezett használat nem kizárólagos.
(d) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület IAF MLA jel használatra kapott engedélye
nem átruházható.
(e) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület nem használhatja az IAF MLA jelet önállóan
semmilyen dokumentáción, kivéve, ha a Nemzeti Akkreditáló Hatóság - mint a jogosult IAF
MLA tag - akkreditációs jele és az akkreditált szervezet neve vagy logója is egyazon feltüntetett oldalon szerepel, és mindegyikük megközelítően azonos méretű.
Megjegyzés: A dokumentum bármilyen médium-formájú vagy típusú lehet.
(f) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület az IAF MLA jelet szigorúan a Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy az IAF által mindenkor rendelkezésre bocsátott utasításoknak, feltételeknek, minőségi sztenderdeknek, valamint az IAF MLA jel specifikációinak megfelelően
használhatja.
(g) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület az IAF MLA jel használatának mintáit köteles Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy az IAF rendelkezésére bocsájtani, amennyiben a Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy az IAF azt kéri.
(h) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület az IAF MLA jelet nem használhatja terméken, vagy oly módon, hogy az termék-megfelelőség jelöléseként lehet értelmezhető, és ezt a
tanúsított szervezetei részére sem engedélyezheti.
(i) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület nem engedélyezheti tanúsított szervezeteinek
az IAF MLA jel használatát.
(j) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület köteles monitorozni és megfelelő intézkedéssel ellenőrizni az IAF MLA jel használatát, és megelőzni az arra történő helytelen hivatkozást
vagy annak félreérthető használatát mind a maga, mind a tanúsított szervezetei részéről.
(k) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület tudomásul veszi és egyetért, hogy nem rendelkezik az IAF MLA jelhez fűződő tulajdonjoggal, jogcímmel vagy érdekeltséggel.
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(l) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület kötelezi magát, hogy teljes körűen és jóhiszeműen együttműködik a jogosult IAF MLA taggal és/vagy IAF-fel annak érdekében, hogy
biztosítsa és védje az IAF-nek az IAF MLA jelhez fűződő jogát.
(m) Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület ezen kívül kötelezi magát, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem támadja meg az IAF-nek az IAF MLA jelhez fűződő jogát, jogcímét vagy érdekeltségét.
5. Az IAF MLA jel használatáról szóló megállapodás az alábbiak szerint szűnhet, illetve szüntethető
meg:
(a) a felek megegyezésével bármikor;
(b) a jogosult IAF MLA tag részéről bármikor, amennyiben a jelen megállapodásban foglalt
feltételek nem teljesülnek;
(c) azonnali hatállyal, amennyiben a jogosult IAF MLA tag visszavonja az akkreditációt az
akkreditált megfelelőség-értékelő testülettől;
(d) azonnali hatállyal, amennyiben a jogosult IAF MLA tag IAF MLA tagsága vagy IAF tagsága megszűnik;
(e) azonnali hatállyal, amennyiben az IAF és a jogosult IAF MLA tag között létrejött, az IAF
MLA jel használatáról szóló megállapodás megszűnik;
(f) a jogosult IAF MLA tag részéről az akkreditált megfelelőség-értékelő testület szabályszerű
értesítése mellett; vagy
(g) az IAF részéről az akkreditált MÉT szabályszerű értesítése mellett.
6. Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület köteles kártalanítani az IAF-et, annak igazgatóit, vezető tisztségviselőit, munkavállalóit és meghatalmazott képviselőit (ideértve a jogosult IAF MLA
tagot is) mindennemű olyan követeléssel, felelősséggel, igénnyel, eljárással, jogalappal, költséggel
és kiadással (ideértve a felmerült jogi költségeket is) összefüggésben, amely Az akkreditált megfelelőség-értékelő testület jelen szerződés szerinti szerződésszegéséből vagy mulasztásából merül fel.
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