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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE
ASZEK hírek
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr az ASZEK tagszervezetének képviselőjét, Dr. Sárkány Erikát (QualiCont Kft.)
nevezte ki az Akkreditálási Tanács elnökének.

Részvételi felhívás

2017. október 25-én a Hotel Benczúrban (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)

a NAH-hal együttműködésben konferenciát szervezünk az akkreditálás területén ez évben történt, illetve a tervezett
változásokról, az akkreditáltak és a hatóságok, illetve a jogalkotók közötti párbeszéd és közös nyelv jelentőségéről. A
konferencián bemutatjuk a 2017-2018-ban kialakításra kerülő elektronikus NAH ügyviteli rendszer céljait, tartalmi terveit, az
akkreditáció eljárásrendjének ez évi, illetve várható változásait. A közös szakmai nyelv és egységes értelmezés elősegítése
érdekében bemutatjuk a nemzetközi metrológiai szótárt, valamint az akkreditáltak részvételének jelentőségét a folyamatok
alakításában. A konferencia résztvevőinek lehetőségük lesz az előadásokon elhangzottak megvitatására, észrevételeik és
javaslataik megfogalmazására is.
A konferencia tervezett programja és a részvételi jelentkezési lap letölthető a https://aszek.hu/akkreditalas-hasznaljunkkozos-nyelvet címről!

Érdekképviselet

- Véleményünk figyelembevételével jelent meg a rugalmas akkreditálásról szóló NAR-31 módosított, második kiadása. A
legfontosabb változás, hogy – javaslatunkkal összhangban – a rugalmas akkreditálást bármikor lehet kezdeményezni, a normál
akkreditálás kérelmezéséhez hasonló módon. A rugalmasan akkreditált terület változásakor az akkreditált a változtatásokat –
15 napon belüli változás-bejelentés mellett - maga bevezetheti; a NAH a bejelentett változásokat és a követelmények
teljesülését a felügyeleti eljárások keretében, illetve az akkreditált státusz megújításakor a helyszíni szemlén ellenőrzi.

Metrológia
Tagjaink kezdeményezésére felvettük a kapcsolatot a Nemzetközi Metrológiai Szótár (VIM) magyar fordítóival, hogy vállalják
el a 2008-as fordítás óta bekövetkezett változások (VIM 3. aktualizálása) lefordítását is, annak érdekében, hogy az alapvető
fogalmak magyar alkalmazása is megfeleljen az aktuális nemzetközi értelmezésnek. A közel 100 oldalnyi, nagy figyelmet és
hozzáértést igénylő fordítást megfelelő szakértői megbízás alapján vállalnák. Kérjük, hogy azok az akkreditáltak, akik a
naprakész szótár magyar nyelvű megjelenését fontosnak tartják, és elkészültének finanszírozásában is hajlandók részt vállalni,
e-mailban vagy telefonon jelentkezzenek az ASZEK-nél (aszek@kszgysz.hu; vagy +36 30 537-1003)!
A VIM3 eredeti, angol/francia nyelvű aktuális változata a http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html címen
megtekinthető, és a NAH honlapján keresztül a „hasznos linkek” között is elérhető.

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, viszont előző hírlevelünk óta egyetlen
értékelő lapot sem kaptunk.)
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ASZEK hírek
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 a Magyar
Vasúttörténeti Parkban 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 www.okoindustria.hu, illetve a http://2017.okoindustria.hu/ honlapról
tájékozódhatnak.
A kiállításon a KSZGYSZ standján külön is szerepel az ASZEK, ahol azok a tagjaink is megjelenhetnek szórólappal,
katalógussal, kiadvánnyal, akik önálló kiállítóként nem vesznek részt. Ez esetben arra is lehetőség van, hogy az ASZEK
társkiállítójaként a kiállítás katalógusában is megjelenjen és egy ingyenes belépőt kapjon a kiállítás első napjának estéjén
tartandó fogadásra. A tájékoztató anyag kihelyezésére, illetve a katalógusban való megjelenésre vonatkozó kedvezményes
ajánlatunkat az ASZEK tagoknak külön megküldjük.

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. október 2-án 56 volt!
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Az Akkreditálási Tanács hírei
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr kinevezte a július 5-én megtartott Akkreditálási Tanács tagjelölő gyűlésen
megválasztott új AT tagokat, az AT elnökének Dr. Sárkány Erikát (QualiCont Kft.) nevezte ki.
Az AT legutóbbi, 2017. szeptember 8-i ülésén bemutatkozott az új elnök és az új tagok:
- vizsgálólaboratóriumok: Galsi Tamás (TECHNO-VÍZ Kft.),
- környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS) hitelesítő szervezetek és személyek: Ferjancsik Zsombor,
- irányítási rendszereket tanúsító szervezetek: Oláh Péter (EUROCERT Kft.),
- a gyártók, a forgalmazók és a fogyasztók érdekképviseleti szervezetei, a szakmai érdekképviseleti szervezetek, a
minőségüggyel foglalkozó egyesületek: Makó Magdolna (Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség).
További négy területen pótválasztásra lesz szükség:
- 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.
Az ülésen Bodroghelyi Csaba, a NAH főigazgató-helyettese tájékoztatta az AT tagokat az elmúlt időszakban változtatott
NAH eljárásokról (NAR-03, NAR-31). Elmondta, hogy az elektronikus ügyintézésre történő áttérés kapcsán (e-akkreditálás)
a közeljövőben több más eljárásrend változása is várható.
-Az SZB-k elnökei beszámoltak arról, hogy megkezdték a minősítők szakmai képzésével kapcsolatos javaslataik kidolgozását,
de jelenleg ezek még nincsenek abban a fázisban, hogy az AT érdemben megvitathassa azokat.
-A NAR-08 (akkreditálási jel használata) kapcsán felmerült az igény, hogy az akkreditálási jel idegen nyelven is legyen
feltüntethető az akkreditáltak dokumentumain (az idegen nyelvű szöveges hivatkozás jelenleg is lehetséges).
A következő AT ülés időpontja november 7.

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/351 címen olvashatók.
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. október 18-án egynapos – az idén már három 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.

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.
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Kormányzati, hatósági aktualitások
Akkreditálási területek

Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét, hogy kihirdették az 1221/2009/EK „EMAS” rendelet mellékleteit módosító
bizottsági rendeletet. A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való
önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének módosításáról
szóló 2017/1505/EU rendelet 2017. szeptember 18-tól hatályos szövege a következő címen olvasható: http://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R1505
Megjelent az ILAC-G27:06/2017 Ellenőrzési folyamat részeként végzett mérésekre vonatkozó útmutató dokumentum, amely
segítséget nyújt az ellenőrzés részeként végzett mérések érvényességének biztosításához, valamint az ISO/IEC 17020:2012
szabványban előírt követelmények értelmezéséhez. A dokumentum itt elérhető.
Az ISO-IAF közös közleménye, illetve a NAH hírei alapján felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy az ISO 9001
minőségirányítási rendszer és ISO 14001 környezetirányítási rendszer szabványok 2015. évi verziójára való áttérés határideje
év múlva, 2018. szeptember 15-én lejár. A 2015-ös szabvány szerinti tanúsítás határidőn belüli elmulasztásával a korábban
megszerzett minősítés is érvényét veszíti, ezért fontos, hogy az érintett szervezetek időben megtegyék a szükséges lépéseket.
Javasoljuk, hogy erre partnereiket is figyelmeztessék.
A NAH megkezdte a felkészülést a biobankok 2018. április 15-től történő akkreditálására. Az erre vonatkozó akkreditálási
igények benyújtását 2017. október 15-ig várják. Javasoljuk, hogy érdekeltség esetén keresse fel a NAH honlapján a
http://www.nah.gov.hu/hirek/357 címen közzétett tájékoztatást.
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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
2. kiadás, érvényes 2017. augusztus 15-től)
- 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 (3. kiadás - 2017.
szeptember 1.)
- NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált terület
bővítésére (4. kiadás - 2017. augusztus 30.)
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 (5. kiadás - 2017.
szeptember 1.)
- 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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