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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE
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. április 20-án 56 volt!

Akkreditálási Tanács tagválasztás
2017. július 05. 14:00 óra
NGM Díszterem
1054 Budapest, Szemere u. 6.
Az Akkreditálási Tanácsról szóló 1707/2016. (XII. 5.) Korm. határozat értelmében a Tanácsban az akkreditáltak által
tanúsított szervezetek és a tanúsítás alapját képező követelményeket meghatározó szervezetek képviseletét is biztosítani kell,
a következő szervezetek egy-egy képviselőjével:
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.
Az m)-q) kategóriákra vonatkozó részletes felhívás és a részvételi, jelölési feltételek az ASZEK (https://aszek.hu/hirek)
honlapon megtekinthetők.
A 2017. július 5-én megtartandó jelölő és választó gyűlésen – az első, 2016-os jelölőgyűléshez hasonló módon –
megválasztásra kerül a megüresedett, az akkreditáltakat képviselő helyekre is a választás:
a) vizsgálólaboratóriumok,
f) irányítási rendszereket tanúsító szervezetek,
j) környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS) hitelesítő szervezetek és személyek.
A vonatkozó részletes felhívás és a részvételi, jelölési feltételek az ASZEK (https://aszek.hu/hirek) honlapon
megtekinthetők.
Az m)-q) kategóriába tartózó szervezetek, illetve az a), f) j) területen akkreditáltak a saját kategóriájukban az NGM felhívásra
érkezett jelöltekre szavazhatnak, de a helyszínen is jelölhetnek. Az egyes kategóriákban a legtöbb szavazatot kapó jelölt az
Akkreditálási Tanács tagjává válik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy AT tag csak olyan személy lehet, aki megfelel az Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII.
23.) Korm. határozatban foglalt kritériumoknak, valamint az AT összeférhetetlenségi szabályainak (nem állhat semmilyen
foglalkoztatási/függőségi viszonyban a NAH-hal).
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ASZEK hírek
Együttműködési megállapodás a NAH-hal

Az Akkreditálási Világnap alkalmából rendezett 2017. június 8-i konferencián az ASZEK együttműködési megállapodást
kötött a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal.
A cél érdekében az együttműködést az alábbi területeken rögzíti a megállapodás:
a) együttműködés a hatósági gyakorlatban felmerülő jogalkalmazási problémák tisztázása céljából (az egységes jogalkalmazás
érdekében, figyelemmel arra, hogy a végső döntést a Hatóság hozza meg);
b) együttműködés az akkreditálás témakörében szervezett konferenciák tartalmi és szervezési összehangolásában;
c) együttműködés akkreditált szervezetek számára nyújtandó képzési tevékenységben;
d) együttműködés a NAH minősítők akkreditált szervezetek általi értékelésében;
e) információcsere a nemzetközi és hazai akkreditálás területén belül.
A megállapodás teljes szövege a https://aszek.hu/hirek/34-aszek-nah-egyuttmukodesi-megallapodas címen olvasható.

Érdekképviselet

- Tovább folytatódott az egyeztetés a NAH-hal a minősítők és szakértők ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztéséről, a
szükséges képzésükről. Az egyeztetések eredményeként az eredetileg zárt képzésként tervezett, május 18-án és június 1-én
már megtartott két képzésen lehetőség volt külső hallgatók részvételére is. További két alkalommal fogják a képzést
megtartani; szeptember 14-én, és október 18-án. Ezekre még jelentkezhetnek külső érdeklődők; a részvétel feltételei és a
képzés tartalma a http://www.nah.gov.hu/hirek/292 címen megtekinthető.
- A megbeszélések alapján a szakmai, tematikus nyílt képzésekre az ASZEK szervezésében kerül majd sor, a Szakmai
Bizottságok által javasolt témakörökben.
- Támogattuk a NÉBIH kezdeményezését a NAR-01 módosítására a visszavont szabványok és az egyéb módszer-leírások
kezelésének rendezéséről. Az ASZEK tagoknak megküldött javaslat véleményezésére július 3-áig van mód, amelyek alapján
egyeztetni fogunk a NAH-hal.
- Megkaptuk a NAH-tól a rugalmas akkreditálásról szóló NAR-31 módosítási tervezetét. A tervezetre vonatkozó
észrevételeinket a tagok július 5-ig beérkező véleményére alapozva fogjuk megküldeni a NAH-nak.

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

Elkészült az ASZEK tagok belső konzultációját lehetővé tevő, 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!
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Kormányzati, hatósági aktualitások
Az NGM szervezésében 2017. július 05. 14:00 órai kezdettel kerül sor az Akkreditálási Tanács tagjelölő gyűlésére az NGM
Dísztermében (1054 Budapest, Szemere u. 6.). Részletek a Hírlevél első oldalán és a https://aszek.hu/hirek címen.

Szervezeti hírek

Felhívást tett közzé a NAH titkársági referens pozíció betöltésére. Jelentkezni lehet 2017. Július 15-ig. 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.

Események

Június 8-án sikeresen lezajlott a NAH által a június 9-i Akkreditálási Világnap alkalmából rendezett, „ Bizalmat adni az
építőiparban és az épített környezetben” című konferencia, amelyen az ASZEK tagjai közül Dr. Ágoston Csaba, a KVIPLUSZ ügyvezetője „Legionella baktérium az épített környezetben” címmel, Farkas Csilla, az ÉMI-TÜV SÜD Kft.
minőségügyi megbízottja „Előregyártott vasbetonelemek laboratóriumi vizsgálata akkreditált eljárásban” címmel tartott
előadást. A konferenciáról szóló beszámoló, az elhangzott előadások anyaga a NAH (http://www.nah.gov.hu/hirek/316) és
az ASZEK (https://aszek.hu/hirek/33-bizalmat-adni-az-epitoiparban-es-az-epitett-kornyezetben ) honlapján megtekinthető.

EA közgyűlés

A május 23-24-én Szlovéniában megtartott EA közgyűlésen Devecz Miklós főigazgató átvehette az EA MLA kiterjesztett
aláírói státuszának bizonyítványát, amely értelmében a NAH teljes mértékben megfelel az EA MLA ellenőrzés (inspection)
területe alá eső akkreditációs tevékenységnek is.
A közgyűlésen arról is döntés született, hogy az EA közgyűlés 2019-ben Magyarországon fog összeülni.
Az EA jövőjét meghatározó legfontosabb döntések:
- jóváhagyták az EA 2025 stratégia bevezetési tervét,
- megszavazták a 2018-as költségvetést és az EA tagdíj menetrendet,
- új vezetőket választottak (az EA elnöke Peter Strömback, helyettese pedig Ignacio Pina lett),
- elfogadták az EA tagságért való jelentkezés vagy együttműködési megállapodás kérelmezési formanyomtatvány
felülvizsgálatát.

Akkreditálási területek

A NAH tájékoztatása szerint a NAH által akkreditált, irányítási rendszereket tanúsító szervezetek 2017. június 15-ig
mindannyian sikeresen igazolták felkészültségüket, megfelelőségüket az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 szabványra.
„Jóból kiváló” címmel megjelent az EA 2025-ig tartó stratégiája, amelyben 3 stratégiai célt tűztek ki:
- jó irányítás a következetes és fenntartható eredmények érdekében,
- szoros együttműködés a döntéshozókkal és az érintettekkel az európai és a nemzetközi akkreditáció erősítése érdekében,
- az akkreditáció fejlesztésének folytatása az innováció és a növekedés elősegítése érdekében, a meglévő és új területeken
egyaránt.
A teljes dokumentum a következő címen érhető el:
http://www.european-accreditation.org/brochure/ea-strategy-2025-full-document-v2
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Kormányzati, hatósági aktualitások
Akkreditálási területek

A Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Nonprofit Kft. megkeresésére a NAH a PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes) erdőtanúsítás és felügyeleti lánc tanúsítás akkreditálási területekre tervezi tevékenységének
kiterjesztését. A vonatkozó kérelmek befogadása 2017. szeptember 1-től várható. A PEFC egy a fenntartható
erdőgazdálkodást segítő nemzetközi ernyőszervezet. A PEFCy által elismert nemzeti szabványok meghatározzák a
fenntartható erdőgazdálkodás helyi sajátosságokhoz igazított követelményeit, felügyeletilánc-rendszerének felhasználásával
pedig egészen a késztermék előállításáig és eladásáig ellenőrizhető az erdei termékek feldolgozási folyamata. A PEFC rendszer
leírása a http://www.pefc.org/ címen érhető el, további információkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján
(www.nak.hu ) olvashatók.
A tanúsító szervezetekre vonatkozó követelményeket az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 és MER 1003 szabványok
(erdőtanúsítás), illetve az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 és a PEFC ST 2003:2012 szabványok (felügyeleti lánc tanúsítás)
tartalmazzák. (A PEFC szabványok és útmutatók megtalálhatók a https://www.pefc.org/resources/technicaldocumentation/pefc-international-standards-2010 és a http://pefc.org/standards/technical-documentation/nationalstandards/51-Hungary címen.

Az Akkreditálási Tanács hírei
Az NGM szervezésében 2017. július 05. 14:00 órai kezdettel kerül sor az Akkreditálási Tanács tagjelölő gyűlésére az NGM
Dísztermében (1054 Budapest, Szemere u. 6.). Részletek a Hírlevél első oldalán és a https://aszek.hu/hirek címen.
- Az AT május 3-i ülésén a NAH 2016-os tevékenységének értékelése volt napirenden. Az elhangzottak alapján
véglegesítették az értékelést és megfontolásra továbbítják azt a NAH-nak és a felügyeletét ellátó NGM-nek.
- Az AT legutóbbi, június 16-i ülésén az SZB-k elnökei számoltak be az SZB-k eddigi tevékenységéről.
Az AT egyeztetett az SZB elnökökkel a NAH képzési tervéről is, felkérve őket az SZB-k képzési javaslatainak bemutatására
és adott esetben a képzés szakmai tartalmának el(ő)készítésére.
- A két AT ülés között Kodolányi Gábor, az irányítási rendszereket tanúsító szervezetek képviselője lemondott AT tagságáról,
amit az AT tudomásul vett. Az új képviselő megválasztására a július 5-i jelölőgyűlésen lesz lehetőség.
Június 23-án megtartotta idei első ülését a Kalibrálás, jártasságvizsgálat és referenciaanyag-gyártás szakmai bizottság (SZB II) tagsága
az ASZEK irodájában.
2017-ben munkájukat a következő területekre fókuszálják:
- NAR dokumentumok felülvizsgálata,
- közreműködés módszertani útmutató kidolgozásában a kalibráló-, illetve vizsgálólaboratóriumok egymás között végzett
összeméréseinek kiértékeléséhez,
- az EN ISO/IEC 17025 új kiadásának átvételével kapcsolatos részfeladatok.
Az ülésen megvitatták az SZB I. által készített javaslatokat a NAR-03 felülvizsgálatára.
A bizottság következő ülését 2017 novemberére tervezik. Ha a fenti témákkal kapcsolatban a területen érintettek elmondanák
véleményüket, vagy csatlakozna a bizottság, kérik jelentkezésüket az aszek@kszgysz.hu címen.
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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 4. kiadás, érvényes 2017. március 31-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)

- 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 (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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