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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE
ASZEK hírek
Közreműködtünk a július 5-én az NGM-ben megtartott Akkreditálási Tanács tagjelölő és választó gyűlésének
lebonyolításában. A gyűlésen az ASZEK tagszervezetének képviselőjét, Galsi Tamást (TECHNO-VÍZ Kft.) választották meg
a vizsgálólaboratóriumok képviseletére. (Bővebben az Akkreditálási Tanács híreinél!)

Érdekképviselet

- Egyeztető megbeszélést tartottunk a NAH szakértőivel a NÉBIH kezdeményezéséről a NAR-01 módosítására a visszavont
szabványok és az egyéb módszer-leírások kezelésének rendezéséről. Az egyeztetés alapján a NAH előkészíti a visszavont
szabványokra vonatkozó adminisztrációs kötelezettségek egyszerűsítéséhez szükséges szabályzat-módosításokat.
- Véleményeztük a rugalmas akkreditálásról szóló NAR-31 módosítási tervezetét. Legfontosabb javaslatunk az volt, hogy
rugalmas akkreditálást ne csak egy sikeresen lezárt akkreditálási ciklust (5 évet) követően lehessen kérni, hanem adott esetben
– ha arra a szervezet felkészültsége igazolható – az alapeljárásnál (vagy az első felügyeleti eljárást követően) is lehetőség
legyen.
- Elfogadtuk az elektronikus ügyintézés bevezetésével kapcsolatos szabályzat-módosításokat.

Minősítők véleményezése

Az ASZEK honlapján (https://aszek.hu/) továbbra is lehetőség van a minősítők és szakértők egyéni értékelésére az
„Értékelők véleményezése” kérdőív megnyitásával, vagy közvetlenül a https://aszek.hu/ertekelo címen. Az elküldött
kérdőívek közvetlenül az ASZEK-hez kerülnek. A beérkezésről külön visszaigazolást nem küldünk, mivel a beküldő e-mail
címét nem is ismerjük. A kérdőívek adatait a beküldők anonimitásnak garantálásával, az értékelt személyekre összesítve
küldjük meg a NAH-nak, amely alapján a Hatóság megállapíthatja a kompetencia-fejlesztési igényeket és megtervezheti az
értékelők képzését. (Eddig 44 szervezet összesen 60 értékelőről küldött véleményt.)

ASZEK Fórum

Az aszek.hu weboldalunkon elérhető belső, zárt elektronikus fórum, ahol a tagok egymást között vitathatnak meg témákat,
illetve kezdeményezhetnek új témákat. A fórum – bejelentkezés után – csak az ASZEK tagok kapcsolattartóinak elérhető.

ÖKOINDUSTRIA 2017.
Ezúton is szeretnénk felhívni a környezetvédelemben érintett akkreditáltak figyelmét a 2017. november 8-10. között
megrendezésre kerülő 5. Ökoindustria Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások
Szakkiállításra, ahol lehetőség van szolgáltatásaik bemutatására, partnerkapcsolatok kialakítására a környezetipar szereplőivel.
A kiállítás részleteiről és a részvétel lehetőségeiről a http://2017.okoindustria.hu/ honlapról tájékozódhatnak.
A kiállításon az ASZEK is tervezi részvételét. Az érdeklődő ASZEK tagok megkeresését várjuk az aszek@kszgysz.hu címen!

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
Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy tagságunk létszáma 2017. július 20-án 56 volt!
Akkreditált Szervezetek Klasztere (ASZEK)
1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A. I/4. Tel.: 06-1/350-7274, Fax: 06-1/336-0393
E-mail: ASZEK@kszgysz.hu; Web: www.ASZEK.hu

HÍRLEVÉL
2017/07

2017. július 21.

Az Akkreditálási Tanács hírei
Akkreditálási Tanács tagválasztás
Az NGM szervezésében 2017. július 05. 14:00 órai kezdettel került sor a kormány tanácsadó szervezeteként működő
Akkreditálási Tanács tagjelölő gyűlésére az NGM Dísztermében (1054 Budapest, Szemere u. 6.), amelynek lebonyolításában
az ASZEK is közreműködött.
Az AT bővítésére, illetve megüresedett helyek betöltésére szervezett jelölőgyűlésen a következő eredmény született:
- a vizsgálólaboratóriumok képviseletére Galsi Tamást (TECHNO-VÍZ Kft.),
- a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS) hitelesítő szervezetek és személyek képviseletére Ferjancsik
Zsombort,
- az irányítási rendszereket tanúsító szervezetek képviseletére Oláh Pétert (EUROCERT Kft.),
- a gyártók, a forgalmazók és a fogyasztók érdekképviseleti szervezetei, a szakmai érdekképviseleti szervezetek, a
minőségüggyel foglalkozó egyesületek képviseletében Makó Magdolnát (Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség)
választották meg.
A további négy területen:
- MSZT/mérésügyi szerv/országos kamarák,
- tudományos/műszaki egyesületek,
- az agrár, az informatika, a jogi és igazgatási, a gazdaságtudományok, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a
természettudomány képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények,
- piacfelügyeleti hatóságok
nem sikerült képviselőt választani, ezekre a későbbiekben pótválasztást fognak szervezni.

Kormányzati, hatósági aktualitások
Szervezeti hírek

Felhívást tett közzé a NAH titkársági referens pozíció betöltésére. A felhívás részletei és a jelentkezés feltételei a NAH
http://www.nah.gov.hu/hirek/324 címen olvashatók.
Továbbra is lehet pályázni a NAH szakértői nyilvántartásába való felvételre. A sikeres pályázó minősítőként vagy
szakértőként kijelölhető lesz az egyes akkreditálási eljárásokban. A részletes felhívás és nyilvántartásba vétel feltételei a NAH
honlapján (http://www.nah.gov.hu/hirek/268) megtekinthetők. A pályázat nyilvános és folyamatos, a pályázatot a
titkarsag@nah.gov.hu címre lehet benyújtani.
Az eddigi sikeres pályázókkal kibővített, aktualizált szakértői és minősítői adatbázis a http://nah.gov.hu/szakerto-kategoriak
címen megtekinthető.
Továbbra is várja a NAH a kitöltött NAD-540 Elégedettségi kérdőíveket. Kérik, hogy azok a szervezetek, amelyeknél
bármilyen akkreditálási eljárást folytattak a közelmúltban, a kérdőív kitöltésével segítsék a hatóságot, hogy munkájukat az
akkreditáltak igényeihez tudják igazítani. A kitöltött kérdőívet postán (1464 Budapest, Pf. 1581), faxon (06 1 204 5075) vagy
e-mailben (titkarsag@nah.gov.hu) lehet a NAH-nak (vagy az aszek@kszgysz.hu címen az ASZEK-nek) megküldeni.

Képzés

- A NAH 2017. szeptember 14-én egynapos – az idén már két alkalommal megtartotthoz hasonló – képzést szervez
minősítőik részére. Az ASZEK-kel kötött megállapodás alapján a képzésen lehetőség van külső hallgatók részvételére is. A
részvétel feltételei és a képzés tartalma a http://www.nah.gov.hu/hirek/292 címen megtekinthető.
A tervek szerint a képzést október 18-án is meg fogják még tartani.
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Kormányzati, hatósági aktualitások
Eljárás

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a NAH-nál is lehetőség van a kérelem és mellékletei elektronikus úton történő
benyújtására. A kérelmet és az akkreditálandó területet részletező mellékletet (NAD-103, NAD-103-xx), valamint a NAD-104
kérelmet aláírás után, pdf formátumban kell a titkarság@nah.gov.hu címre megküldeni, a NAD-240 Iratátadási jegyzőkönyv
kitöltésével együtt. A területet részletező mellékletet MS Word formátumban is csatolni kell.

IAF MLA aláírói státusz

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság – miután június 30-án jóváhagyták IAF tagságát – 2017. július 4-i hatállyal megkapta a
Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF - International Accreditation Forum) kölcsönös együttműködési megállapodásának
(IAF MLA) aláírói státuszát az alábbi területekre:
– az EN ISO/IEC 17065 szabvány szerint a terméktanúsítás,
– az EN ISO/IEC 17024 szabvány szerint a személytanúsítás,
– az EN ISO/IEC 17021-1 szabvány szerint az irányítási rendszerek tanúsítása – ISO 9001 és ISO 14001 alterületek.
Az okirat hivatalos átadására az IAF–ILAC közös éves ülésén, 2017. október 29-én kerül sor Vancouverben.

Akkreditálási területek

Új, az irányítási rendszertanúsító szervezeteknek kötelezően alkalmazandó dokumentumok jelentek meg az IAF honlapján:
- IAF MD 2:2017 Akkreditált irányítási rendszer tanúsítás átszármaztatása – a kötelező alkalmazás kezdete 2018. június 15.
- IAF MD 9:2017 Az ISO/IEC 17021-1 alkalmazása MIR orvosi eszközök (ISO 13485) vonatkozásában – a kötelező
alkalmazás kezdete 2018. június 9.
A kötelezően alkalmazandó dokumentumok, tájékoztatások, iránymutatások és szabványok rendszerezett formában
megtalálhatók az EA EA-INF-01 összefoglalójában, amely a dokumentumok változásával folyamatosan frissítésre kerül.
Az Európai Bizottság önkéntes alapon működő hitelesítési rendszert indított a környezettechnológiai hitelesítéshez (EU
ETV). Az ETV lehetőséget biztosít a környezetvédelmi technológiák fejlesztőinek, gyártóinak és befektetőinek az innovatív
környezetvédelmi technológiák teljesítményének külső, akkreditált szervezet általi hitelesítéséhez, segítve azok környezeti
megbízhatóságának bizonyításában. Az EU vonatkozó tesztprogramjához a NAH is csatlakozott, és 2017 szeptemberétől
megkezdi a környezettechnológia hitelesítő szervezetek akkreditálását.
A NAH akkreditálási eljárásának ETV specifikus követelményeit a következő dokumentumok tartalmazzák:
- Általános Hitelesítési Protokoll
- ISO 14034:2016 szabvány; Environmental management – Environmental technology verification (ETV)
- MSZ EN ISO/IEC 17020:2012; Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú szervezetek működésének
követelményei (ISO/IEC 17020:2012). A jelentkezőknek „A” típusú szervezetként kell akkreditáltatniuk magukat.
Az akkreditálást 2017. szeptember 4-től lehet kérelmezni a NAH Irodájában a kitöltött NAD-103 Kérelem nyomtatvány és
a NAD-103-11 01 EU ETV Hitelesítő szervezetek kérelem melléklet benyújtásával.
További információ: http://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/about-etv_en
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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 5. kiadás, érvényes 2017. július 10-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 4. kiadás, érvényes 2017. május 16-tól)
- 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 4. kiadás, érvényes 2017. március
14-től)
- NAR-86 Szakmai Tanácsadó Testület ügyrendje (1. kiadás,
érvényes 2016. június 30-tól)
- NAR-87 Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje (2.
kiadás, érvényes 2016. december 2-től)

Ajánlás az akkreditálási kérelem formájára és tartalmára
- NAD-102 Jelentős változás bejelentés (2. kiadás - 2017.
július 10.)
- NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált terület
bővítésére (3. kiadás - 2017. július 10.)
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-103-5B PEFC terméktanúsító szervezet (1.
kiadás, 2017. július 7.)
- NAD-103-6A Minőségirányítási rendszertanúsítás (1.
kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-6B Élelmiszer-biztonsági rendszertanúsítás
(1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-6C Energiairányítási rendszertanúsítás (1.
kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-6D Orvosi eszközök minőségirányítási
rendszertanúsítása (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-6E PEFC irányítási rendszereit tanúsító
szervezet (1. kiadás, 2017. július 7.)
- NAD-103-7 Személytanúsítás (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-8 Ellenőrző szervezet (1. kiadás - 2016. ápr.)
- NAD-103-11_01 EU ETV hitelesítő szervezetek (1.
kiadás 2017. július 3.)
- 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 (3. kiadás - 2017.
febr.)
- 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.)
- NAD-540 Elégedettségi kérdőív (1. kiadás - 2017. jan.)

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