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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE
Kormányzati, hatósági aktualitások

ASZEK hírek

2016. december 5-én kihirdették a NAH EA-MLA
tagságának megszerzéséhez szükséges intézkedéseket
tartalmazó, az akkreditálással kapcsolatos jogszabályok
módosítását. A jogszabálycsomag tartalmazza a
következőket:
- 2016. évi CXXXIV. törvény a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint
a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV.
törvény módosításáról – hatályos 2016. december 13tól
- 398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti
Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról – hatályos 2016. december 6-tól
- 1707/2016. (XII. 5.) Korm. határozat az
Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII. 23.)
Korm. határozat módosításáról – hatályos 2016.
december 6-tól.

2016. november 29-én „Hogyan tovább? Az akkreditálás
aktuális kérdései és feladatai az EA audit
tapasztalatainak tükrében” a NAH-al együttműködve
szerveztünk konferenciát.
A közel 200 fős hallgatóság előtt Marczinkó Zoltán István, a
NGM helyettes államtitkára nyitotta meg, kitérve az
akkreditációs szervezet-rendszer átalakításának okaira,
eredményeire és a még hátralévő feladatokra. Devecz
Miklós, a NAH főigazgatója részletesen beszámolt a NAH
EA-MLA aláírási státusza megszerzésének folyamatáról,
valamint a NAH további fejlesztési terveiről, Dr. Ágoston
Csaba, az ASZEK elnöke pedig – az Akkreditálási Tanács
képviseletében
–
az
akkreditálással
érintettek
érdekképviseletének fontosságáról, illetve szervezeti
formáiról tartott ismertetőt.
A konferencia résztvevői három szekcióban az alábbi
témakörökben ajánlásokat fogalmaztak meg az akkreditálási
rendszer működésének javítása érdekében:
1. a minősítők és szakértők fejlesztése
2. NAR-ok felülvizsgálata
3. a működés átláthatósa
Az egyes témakörökben összeállított javaslatok az ASZEK
honlapján
(www.aszek.hu)
megtekinthetők
és
véleményezhetők.
A kiegészítő javaslatokat, észrevételeket kérjük az
aszek@kszgysz.hu címre legkésőbb 2017. január 10-ig
megküldeni!

2016. november 11-ével a NAH a Nemzetközi
Laboratóriumi Akkreditációs Együttműködés (ILAC)
teljes jogú tagja lett, ezzel részesévé vált Kölcsönös
Elismerési
Megegyezésnek
(MRA)
is.
Így
Magyarország szavazati jogot szerzett a közgyűlésen és
a NAH tagot delegálhat az ILAC munkáját koordináló
öt állandó bizottságba és a munkacsoportokba is.
Elkészült a NAH Pártatlansági Kockázatértékelése. A NAH
pártatlansági politikájának kialakítása és
pártatlan
működésének felügyelete érdekében létrejött Pártatlansági
Tanácsadó Testület új, a munkavállalókat képviselő tagokkal
bővült: az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a LIGA
Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége
delegálhatott egy-egy tagot a PTT-be.

Az eddigi működés során felmerült problémák felszámolása
és a folyamatok rugalmasabbá tétele érdekében a NAH az
ASZEK-kel közösen 2017. január végéig egy cselekvési
terv kialakítását tervezi.

- Az ASZEK javaslata alapján, az 1707/2016. (XII. 5.) Korm.
határozatnak megfelelően az AT 5 további taggal bővülhet.
2016. november 23-24-én a svédországi Borasban tartotta Megkezdtük az új tagok jelölésével és megválasztásával
őszi közgyűlését az EA, amelyen a NAH már tagként kapcsolatos szervezési feladatok egyeztetését az NGM-mel.
vehetett részt. A rendezvényen írta alá Devecz Miklós, a
NAH az MLA okiratát. Emellett kétoldalú egyetértési - A KSZGYSZ irodájában helyszínt biztosítottunk az I. SZB
megállapodást írt alá Bosznia-Hercegovina és Horvátország 2016. november 15-i ülésének.
akkreditálási intézményeivel.
A közgyűlés elfogadta az EA 2025 Stratégiát, amelynek
megvalósítási tervét a jövő májusi közgyűlésen vitatják majd
meg. A közgyűlésről készült összesítés az EA honlapján
megtekinthető.
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Az akkreditálásra vonatkozó jogszabályok

- 2016. december 2-án az AT megtartotta negyedik ülését,
amelyen a négy SZB elnökei is részt vettek. Az ülésen
Devecz Miklós, a NAH főigazgatója beszámolt az EA MLA
aláírói státusz megszerzése érdekében végzett NAH
tevékenységről. Ezt követően elfogadták az SZB-k végleges
ügyrendjét.

- 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176687.330431

- Az Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII. 23.)
Korm. határozat értelmében a Tanács feladata az
akkreditálásban érdekeltek képviselete. Mivel a határozat
értelmében az AT-be a különböző területeken akkreditáltak
delegálhattak csak tagot, az akkreditáltak által tanúsított
szervezetek és a tanúsítás alapját képező követelményeket
meghatározó szervezetek képviselete nem volt biztosítva. A
teljes érdekeltségi kör képviseletének biztosítására – az
ASZEK kezdeményezésére és az AT javaslata alapján – a
határozatot a Kormány az 1707/2016. (XII. 5.) Korm.
határozattal úgy módosította, hogy az AT a következő
szervezetek egy-egy képviselőjével kibővülhessen:
m) az MSZT, a mérésügyi szerv, az országos kamarák,
n) a tudományos és műszaki egyesületek,
o) az agrár, az informatika, a jogi és igazgatási, a
gazdaságtudományok, a műszaki, az orvos- és
egészségtudomány, a természettudomány képzési területen
képzést folytató felsőoktatási intézmények,
p) a gyártók, a forgalmazók és a fogyasztók
érdekképviseleti szervezetei, a szakmai érdekképviseleti
szervezetek, a minőségüggyel foglalkozó egyesületek,
q) a piacfelügyeleti hatóságok.

- 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló
Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193408.317406

- 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló
Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193191.330641

- 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az Akkreditálási
Tanácsról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193199.330643
- 27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Akkreditáló
Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193454.327893

Csatlakozási Felhívás
Felhívjuk az akkreditálásban érintett személyek,
vállalkozások, szervezetek, intézmények vezetőit, hogy
csatlakozzanak Klaszterünkbe, amelyet megtehetnek
elérhetőségeinken, illetve az aszek.hu honlapunk
„Csatlakozás” menüpontja alatt.

Aktuális ASZEK taglétszám
Örömmel értesítjük Tagjainkat, hogy tagságunk
létszáma december 10-ig elérte a 61-et!

Áldott Karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog Új Évet kívánunk
minden akkreditáltnak!
Akkreditált Szervezetek Klasztere
Klasztermenedzsment
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A NAH által közzétett, aktualizált Nemzeti
Akkreditálási Rendszer – NAR protokollok a
következők:

A NAH által közzétett, aktualizált Nemzeti
Akkreditálási Dokumentumok – NAD nyomtatványok a
következők:

- NAR-01 Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás
szabályzata (NAH 3. kiadás, érvényes 2016. június 15-től)
- NAR-02 Szabályzat a visszavont szabványok jelölésére az
akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásokban (NAH 1.
kiadás, érvényes 2016. január 15-től)
- NAR-06 Az akkreditálásban résztvevő minősítők és
szakértők kiválasztása (NAH 2. kiadás, érvényes 2016.
augusztus 22-től)
- NAR-08 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelképének
használata és az akkreditált státusra való hivatkozás szabályai
(NAH 3. kiadás, érvényes 2016. július 1-től)
- NAR-25 Akkreditálási ellenőrzési tervek készítésének
szabályzata (NAH 2. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től)
- NAR-28 Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványról az
MSZ EN ISO 14001:2015 szabványra történő áttérés
szabályzata (NAH 2. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től)
- NAR-29 Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványról az MSZ
EN ISO 9001:2015 szabványra történő áttérés szabályzata
(NAH 2. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től)
- NAR-31 Rugalmas terület akkreditálási szabályzata (NAH
1. kiadás, érvényes 2016. április 26-tól)
- NAR-33 Az MSZ ISO/IEC 27006:2013 szabványról az
ISO/IEC 27006:2015 szabványra történő áttérés szabályzata
(NAH 1. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től)
- NAR-34 Az MSZ EN ISO 13485:2012 szabványról az
MSZ EN ISO 13485:2016 szabványra történő áttérés
szabályzata (NAH 1. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től)
- NAR-35 Szabályzat új akkreditálási tevékenységek
felvételére és az akkreditálási követelmények változásának
bevezetésére (NAH 1. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22től)
- NAR-54 Panaszok és jogorvoslati eljárással kapcsolatos
kérelmek kezelése (NAH 3. kiadás, érvényes 2016. július 27től)
- NAR-87 Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje (1.
kiadás, érvényes 2016. július 29-től)

- NAD-102 Jelentős változás bejelentés (1. kiadás - 2016.
ápr.)
- NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált terület
bővítésére (2. kiadás - 2016. nov.)
és mellékletei:
- NAD-103-1A Vizsgáló laboratórium (1. kiadás - 2016.
ápr.)
- NAD-103-1B In vitro orvosi diagnosztikai vizsgáló
laboratórium (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-2 Mintavevő szervezet (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-3 Kalibráló laboratórium (1. kiadás – 2016.
ápr.)
- NAD-103-4 Jártassági vizsgálat (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-5 Terméktanúsítás (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-6/A Minőségirányítási rendszertanúsítás (1.
kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-6/B Élelmiszer-biztonsági rendszertanúsítás
(1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-6/C Energiairányítási rendszertanúsítás (1.
kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-6/D Orvosi eszközök minőségirányítási
rendszertanúsítása (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-7 Személytanúsítás (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-8 Ellenőrző szervezet (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103 EMAS - Személy, Kérelem EMAS hitelesítő
személyek akkreditálására (2. kiadás - 2016. nov.)
- NAD-103 EMAS - Szervezet, Kérelem EMAS hitelesítő
szervezetek akkreditálására (2. kiadás - 2016. nov.)
- NAD-104 Kérelem felügyeleti vizsgálatra (2. kiadás - 2016.
aug.)
- NAD-105 Kérelem más tagállamban akkreditált EU ETS
hitelesítő nyilvántartásba vételére (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-233 Bejelentő EU ETS hitelesítőknek (2. kiadás 2014. okt.)
- NAD-103-10 Melléklet EU ETS hitelesítő szervezetek
akkreditálásához és területbővítéséhez (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-240 Iratátadási jegyzőkönyv (1. kiadás - 2016. ápr.)
- Nyilatkozat eljárás megindításának közzétételéhez

KÖZLEMÉNY a NAH módosuló eljárási szabályairól –
érvényes 2016. augusztus 22-től. (lásd itt).
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