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Ami megtörtént…

• Rugalmas akkreditálás;

• Feltételes akkreditálás;

• Alvó terület (Csipkerózsika)

• Elektronikus befogadás;

• RO-k ráncfelvarrása

• Értesítések, díjmegállapítás, fizetés



Rugalmas akkreditálás

NAR-31 / EA-2/15 M EA Requirements for the 

Accreditation of Flexible Scopes

• Tárgyi hatály:

– Vizsgálólaboratóriumok

– Orvosi vizsgálólaboratóriumok 

– Terméktanúsító szervezetek

– Ellenőrző szervezetek 



NAR-01 5.2.4. Feltételes akkreditálás

a) az akkreditálandó tevékenység alkalmi jellegű;

b) az akkreditálandó tevékenységek olyan ágazatban vannak, ahol az 

akkreditálás előfeltétele a szerződés megkötésének (pl. a jogilag 

szabályozott ágazatokban);

c) a felkészültség és az ügyfél kompetenciája „virtuális, szimulált” 

tevékenység révén (vizsga, interjú) igazolható;

d) a megfigyelésre, a kiegészítő értékelésre leghamarabb (az első 

megrendeléskor), vagy legkésőbb a következő újraakkreditáláskor

sor kell, hogy kerüljön.

… a tervezett tevékenység végzését megelőzően legalább 30 nappal 

be kell jelentenie a Hatóságnak.



NAR-01 7.1.19. Alvó terület (Csipkerózsika)

Az akkreditálási ciklusban az odaítélt területen a nem értékelhető, 

nem végzett tevékenység (megbízás hiányában, műszaki-gazdasági 

okok miatt) akkor tartható fenn, ha

a) rendelkezésre áll a személyzet és a tárgyi eszközök,

b) a tevékenység végzésének naprakész a dokumentációja, beleértve 

a vonatkozó szabványokat, jogszabályokat és egyéb releváns 

dokumentumokat;

c) az Ügyfél rendelkezik dokumentált eljárással a megrendelés 

aktualizálásakor,

d) bejelenti a Hatóságnak a tevékenység végzését annak 

aktualizálásakor.

Kockázatok??



Elektronikus iratbefogadás



RO-k ráncfelvarrása



Értesítések

Értesítés

Díjmegállapítás 

Fizetés időben



Ami a csőben van…

• IAF MD17 (Witnessing Activities for the Accreditation of

Management Systems Certification Bodies)

– NAR-25

– Tudatos tervezés

– Rugalmasság az időben

• Visszavont szabványjelzet;

– Megfelelő feltüntetés az RO-ban



Amit tervezünk…

• Dokumentációs rendszer;

• ISO 17011:2017;

• ISO 17025:2017;

• IAF MD20;

• Kérelem;

• Bizonylathalom



A dokumentációs rendszer átalakítása



ISO/IEC 17011:2017 

(és ISO/IEC 17025:2017)

Három hangsúly:

• Kockázatalapú gondolkodás;

• Pártatlanság fontossága;

• Kompetenciák kezelése, fenntartása, fejlesztése



IAF MD20 Generic Competence for AB

Assessors: Application to ISO/IEC 17011



Kérelem és szemlebizonylatok

Funkciók tisztázása:

• Dok. átvizsgálás

• Helyszíni szemle

• AB döntés

• +1: GDPR!!!



„The miracle is not that we do this work, 

but that we are happy to do it.”



Mother Teresa


