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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE
Kormányzati, hatósági aktualitások

ASZEK hírek

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2016. április 1-től teljes
jogú tagja az Európai Akkreditálási Együttműködésnek
(EA)! (http://www.european-accreditation.org/)

- 2016. június 1-én megtörtént az ASZEK Akkreditált
Szervezetek Nonprofit Kft. cégbejegyzése, május 2-i
megalakulással. A Kft. a KSZGYSZ alapításában és
ügyvezetésével látja el a klaszter menedzsment feladatait.

2016. június 27-én megkezdődött a NAH „peer
evaluation” auditálása az EA-MLA aláírási jog - 2016. május 31-én ASZEK szakmai fórumot tartottunk
megszerzéséhez. A folyamat lezárása ez év annak megbeszélésével, hogy mely szakterületeken lehet és
novemberében várható.
érdemes külön munkacsoportot létrehozni a közös speciális
érdekek érvényesítése érdekében, amely munkacsoportok a
A NAH tagfelvételi kérelmet nyújtott be az Szakmai Bizottságok – akár a korábbitól eltérő szakmai
International Laboratory Accreditation Cooperation-hoz alapokon történő – újraszerveződésének is alapját képezhetik.
(ILAC), amit 2016. június 24-én visszaigazoltak.
- 2016. június 13-án, a szakmai fórum következményeként –
Üzembe lépett a NAH hivatalos honlapja: www.nah.gov.hu;
valamint a NAH és az AT sürgető felkérésére – ismét
ASZEK ülést tartottunk, annak érdekében, hogy az
Az Akkreditálási Tanács titkársági feladatainak ellátását az akkreditálási Szakmai Bizottságok még az EA-MLA peer
NGM Ipari és Építésgazdasági Főosztálya biztosítja. evaulation
kezdete
előtt
felállhassanak.
Ennek
Elérhetőség:
eredményeként az ASZEK javaslatot adott a Szakmai
Boros Cecília Lilla műszaki szabályozási referens
Bizottságok területeire és az egyes területek bizottsági tagjaira
Telefon: +36 1 8964513,
az AT részére.
E-mail: linda.cecilia.boros@ngm.gov.hu
- Az AT SZB-kre és tagjaikra vonatkozó döntését követően
A Szakmai Bizottságok titkársági feladatainak ellátását a az ASZEK 2016. július 6-ára megszervezte az SZB-k alakuló
NAH biztosítja. Az egyes SZB-khez kinevezett titkárok:
ülését (lásd még: AT hírek!).
I. Vizsgálat, mintavétel: Dócs Nikolette, Kutas Violetta
II. Kalibrálás, jártasságvizsgálat, referenciaanyag-gyártás: - A NAH felkérésére véleményeztük az új, a rugalmas terület
Szilágyi Sándor, Nicky Rozália
akkreditálási szabályzatát tartalmazó NAR-31-et. Az ASZEK
III. Irányítási rendszertanúsítás, személytanúsítás, EMAS tagok észrevételeit összegző ASZEK véleményt a NAH
hitelesítés: Nagy Nikoletta, Ispány Judit
mellett figyelmébe ajánlottuk az SZB-knek és az AT-nek is.
IV. Terméktanúsítás, ellenőrzés: Majoros Péter, Nicky
Rozália
- Részt vettünk a NAH által az Akkreditálási Világnap
alkalmából 2016. június 9-én szervezett nemzetközi
konferencián, amelyen többek között az ASZEK elnöke, Dr.
Csatlakozási Felhívás
Ágoston Csaba előadást tartott az akkreditált szervezetek
érdekképviseletéről.
Felhívjuk az akkreditálásban érintett személyek,
vállalkozások, szervezetek, intézmények vezetőit, hogy
- Az ASZEK érdekvédelmi tevékenysége körében levéllel
csatlakozzanak Klaszterünkbe, amelyet megtehetnek
fordult Tasó László közlekedéspolitikáért felelős
elérhetőségeinken, illetve az aszek.hu honlapunk
államtitkárhoz (NFM) a gépjárműfenntartó tevékenység
„Csatlakozás” menüpontja alatt.
ellenőrzéséhez kapcsolódó akkreditált kalibráció előírása
érdekében.
Aktuális ASZEK taglétszám

Örömmel értesítjük Tagjainkat, hogy tagságunk
létszáma július 20-ig elérte a 60-at!
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Az Akkreditálási Tanács hírei
- A 2016. április 1-jével kinevezett Akkreditálási Tanács (AT) tagok
2016. június 2-án megtartották első, alakuló ülésüket, amelyen
elfogadták az AT ügyrendjét, és elhatározták a Szakmai Bizottságok
(SZB) mielőbbi létrehozását, megtárgyalva a leendő SZB-k
ügyrendjének tartalmi tervezetét. Az AT az SZB-k kialakításának
szervezésére az ASZEK-et kérte fel.
- 2016. június 15-én az AT rendkívüli ülésén az SZB-kre és tagjaikra
beérkezett javaslatok alapján négy Szakmai Bizottságot hozott létre:
I. Vizsgálat, mintavétel (13 tag)
II. Kalibrálás, jártasságvizsgálat, referenciaanyag-gyártás (6 tag)
III. Irányítási rendszertanúsítás, személytanúsítás, EMAS
hitelesítés (10 tag)
IV. Terméktanúsítás, ellenőrzés (7 tag)
- Az AT elnökének helyettesévé – az elnök egyéb elfoglaltsága
esetére – Dr. Ágoston Csabát, az ASZEK elnökét jelölte ki az AT
- 2016. július 6-án tartották meg az SzB-k alakuló ülését, ahol az SZB
tagok átvették a kinevezési okiratokat, elfogadták az ideiglenes SZB
ügyrendeket és megválasztották a Bizottságok elnökeit:
I. Bocz András (ISD DUNAFERR Zrt.)
II. Paulik Szabina (OMSZ LRK)
III. Lovász Szabó Tamás (TÜV Rheinland)
IV. Jártó Ferenc (Marton Szakértő Iroda Kft.)
- 2016. július 21-én az AT elnöke és helyettese, valamint az NGM
képviselője egyeztetést tartott az SZB-k elnökeivel az elvégzendő
feladatokról. Megállapodtak, hogy az AT következő üléséig az SZBk külön egyeztetéseket tartanak a területükön követendő szakmai
alapelvekről és stratégiáról, és kialakítják végleges ügyrendjeiket.
- A következő AT/SZB ülés 2016. augusztus 8-án lesz, amelyen
várhatóan elfogadják az SZB-k végleges ügyrendjeit.

2016. július 22.
A NAH által eddig közzétett, aktualizált
protokollok 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 1. kiadás, érvényes
2016. február 1-től)
- NAR-08 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság
jelképének használata és az akkreditált státusra való
hivatkozás szabályai (NAH 2. kiadás, érvényes 2016.
június 1-től)
- NAR-31 Rugalmas terület akkreditálási szabályzata
(NAH 1. kiadás, érvényes 2016. április 26-tól)
- NAR-54 Panaszok és jogorvoslati eljárással
kapcsolatos kérelmek kezelése (NAH 2. kiadás,
érvényes 2016. június 22-től)
- NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált
terület bővítésére (1. kiadás) és mellékletei: NAD103-1A, NAD-103-1B, NAD-103-2, NAD-103-3,
NAD-103-4, NAD-103-5, NAD-103-6/A, NAD103-6/B, NAD-103-6/C, NAD-103-6/D, NAD103-7, NAD-103-8
- NAD-103EMAS–Személy, Kérelem EMAS
hitelesítő személyek akkreditálására (1. kiadás)
- NAD-103EMAS–Szervezet, Kérelem EMAS
hitelesítő szervezetek akkreditálására (1. kiadás)
- NAD-233 Bejelentő EU ETS hitelesítőknek (2.
kiadás)
- NAD-103-10 Melléklet EU ETS hitelesítő
szervezetek akkreditálásához és területbővítéséhez (1.
kiadás)
- NAD-105 Kérelem más tagállamban akkreditált EU
ETS hitelesítő nyilvántartásba vételére (1. kiadás)
- NAD-104 Kérelem felügyeleti vizsgálatra (1. kiadás)
Jelentős változás bejelentés NAD-102 (1. kiadás)
- NAD-240 Iratátadási jegyzőkönyv (1. kiadás)
- Nyilatkozat eljárás megindításának közzétételéhez
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