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● 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat - az Akkreditálási 
Tanácsról  

3. A Tanács javaslatokat fogalmaz meg az akkreditálási eljárás 
hatékonyabbá tételére, ennek keretében a Hatóságtól az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény szerint információkat kérhet. A Tanács feladata az 
akkreditálásban érdekeltek képviselete, annak elősegítése, hogy a 
Hatóság és az akkreditáló bizottság, valamint az értékelő csoport 
munkáját részrehajlás nélkül, objektíven, pártatlanságot 
veszélyeztető gazdasági-, pénzügyi- vagy egyéb érdekektől mentesen 
végezze, a Hatóság által végzett akkreditálási tevékenység 
diszkrimináció-mentességének elősegítése, valamint állásfoglalás 
készítése a Hatóság éves tevékenységéről. Az akkreditálási 
eljárásokban a Tanács javaslattevő, tanácsadó és véleményező 
jogkörrel nem rendelkezik.



● 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat - az Akkreditálási 
Tanácsról 

4. A 3. pont szerinti feladatokat – különösen az akkreditálás 
műszaki megfelelőségének értékelésére, valamint új 
akkreditálási területek bevezetési feltételeinek, illetve a 
meglévők változtatásának előkészítésére vonatkozó javaslatok 
kidolgozását – a Tanács az akkreditált szervezetek és 
természetes személyek által, szakterületenként 
kialakított Szakmai Bizottságokkal együttműködve, 
véleményükre és javaslataikra építve látja el.







Az SZB ügyrendjének elkészítésében részt vettünk.

Elkészítettük a 2016. évi munkaprogramunkat.

Folyamatos együttműködést alakítottunk ki a II. SZB-vel.

A munkaprogramunkban szereplő NAR-31 szabályzat 
véleményezése esetében az ASZEK által összeállított 
javaslatot támogattuk.

Javaslatokat tettünk a NAD-103 és mellékleteihez.

Javaslatot készítettünk a lefordítandó EA és ILAC 
dokumentumokra.



Állásfoglalást állítottunk össze az ILAC P10-hez kapcsolódóan.

Rövid tájékoztatót küldtünk munkánkról az ASZEK 
segítségével több mint 400 vizsgálólaboratóriumnak és 
mintavevő szervezetnek.

Az AT ülésein ideiglenesen az I. SZB elnöke képviselte 
szakterületeinket és aktívan részt vett annak munkájában a 
lezajlott választásokig.

Elkészítettük 2017. évi munkaprogramunkat.

Észrevételeket és javaslatokat állítottunk össze a NAR-03 új 
kiadásához.

Jelenleg dolgozunk a NAR-19 és NAR-86 szabályzatokhoz 
kapcsolódó javaslatainkon.



● Évente legalább kétszer személyes találkozót tartunk az 
ASZEK támogatásával Budapesten. (14 fő)

● Az ülésekről rövid jegyzőkönyvet készít a NAH által 
delegált titkárunk.

● A munkaprogramban tervezett feladatokhoz témafelelőst 
kérünk fel a tagok közül.

● Az ülések között az információ megosztásához, a  
dokumentumokon való közös munkához (véleményezés) a 
Google Drive-ot használjuk.



● Hasznosnak gondoljuk a folyamatos kommunikációt a 
NAH és az AT (SZB-k) között.

● Bizottságunk teljesítménye – a saját elvárásaink szerinti 
teljesítményhez képest – a tagok elfoglaltságának 
függvényében hullámzó.

● Szoros kapcsolat kialakítására törekszünk a 
szakterületeinket képviselő AT taggal/tagokkal.

● Legnagyobb adóságunk az oktatásokba való bekapcsolódás 
eddigi elmaradása.

● Kihívás az új ISO/IEC 17025 bevezetésének támogatása.
●  Szívesen segítenénk a NAH elektronikus ügyintézési 

rendszerének alakításában. 




