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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE
ASZEK hírek

ASZEK Közgyűlés

2018. április 5-én 10.00 órai kezdettel tartjuk az ASZEK 2018. évi rendes Közgyűlését, amelyre várjuk minden ASZEK-tag
részvételét. A közgyűlési meghívó és a napirend megtalálható honlapunkon; www.aszek.hu.

Metrológia

Április 30-i határidővel megkötöttük a szerződést a Nemzetközi Metrológiai Szótár (VIM-3) fordításának frissítésére. Ezúton
is köszönjük a támogatóknak, hogy részt vállaltak a fordítás finanszírozásában.
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 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. (2018-ban eddig 9 szervezet összesen 23 értékelőről küldött véleményt).
A 2017-ben beérkezett értékelések (46 szervezet, 113 értékelés) összefoglalása a https://aszek.hu/hirek/2017-evi-ertekelesekosszegzese címen megtekinthető!

Ezúton is kérünk minden akkreditáltat, hogy az eljárásokban résztvevő minősítők és szakértők
értékelését küldjék meg számunkra.

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 2018. március 28-án 56 volt!

Minden kedves ASZEK tagunknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
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Mérés–Mintavétel Konferencia
Felhívás
előadók részére

a Környezetvédelmi mérés és mintavétel aktuális kérdései – 2018. című szakmai konferenciára
Időpont: 2018. május 9.
Helyszín: Hotel Aréna, 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.
A KSZGYSZ Mérés–Mintavétel Munkacsoportja – az ASZEK bevonásával – negyedik alkalommal szervez konferenciát
környezetvédelmi mintavételek és mérések témakörben, a korábbi konferenciák tapasztalatai alapján az összes környezeti
elemre és hulladékokra vonatkozóan. A konferencia célja, hogy méréstechnikai kérdéseket a gyakorlatban történő
alkalmazás/alkalmazhatóság szempontjából világítson meg, közérthető módon. A felmerülő kérdések megvitatásába a
laboratóriumi szakemberek mellett be kívánjuk vonni az érintett jogalkotókat, a környezetvédelmi hatóságok szakembereit és
a környezetvédelmi analitikai szakmával kapcsolatban álló más szakterületek képviselőit. A konferenciának kiemelt célja, hogy
kapcsolatot teremtsen a környezetvédelmi célú mintavételeket és vizsgálatokat végzők, a környezetvédelmi célú vizsgálatok
eredményeit felhasználók, és a szakterületre vonatkozó jogszabályi háttér megalkotói-gondozói között. További cél, hogy új
mintavételi, vizsgálati innovációk bemutatásra kerüljenek, hangsúlyozottan a gyakorlati alkalmazás szempontjából.
Előadók jelentkezését várjuk a következő főbb témakörökben:
Mintavételekkel szemben támasztott követelmények a kármentesítés során
Hulladékminősítés és alapjellemzés
Levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, pl. levegőterheltség vizsgálata, zaj és rezgés
Víz: ivóvíz, szennyvíz, felszíni vizek, felszín alatti vizek
Tapasztalatok, eredmények, újdonságok a mintavételben, speciális mintavételi eljárások, mintavételi technikák a
jogszabályi követelmények tükrében
Kérjük az érdeklődőket, hogy tervezett előadásuk egy oldalas összefoglalóját 2018. április 15-ig küldjék meg a KSZGYSZ
kszgysz@kszgysz.hu e-mail címére vagy online (https://kszgysz.hu/hirek/rendezvenyeink/felhivas-eloadok-reszere-mereses-mintavetel-2018 ). A konferencia végleges programját a beérkező előadás-összefoglalók alapján a szervező bizottság állítja
össze. Az előadások időtartama legfeljebb 30 perc.
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Kormányzati, hatósági aktualitások
Szervezeti hírek

A Nemzeti Akkreditálási Hatóság elérhetőségei megváltoztak: Új telefonszámuk: +36 (1) 550-1007; fax: +36 (1) 550-1036
Január 18-án a Nemzeti Akkreditáló Hatóság főigazgatója létrehozta az első Szakmai Tanácsadó Testületet, az orvosi vizsgáló
laboratóriumok (OVL) szakterületen, amely az MSZ EN ISO/IEC 17011 szabványnak megfelelően pártatlanul és függetlenül
biztosítja a szakértői közreműködést az akkreditálást közvetlenül érintő kérdésekben, elsősorban az MSZ EN ISO 15189 és
az MSZ EN ISO 22870 szabványokkal kapcsolatban.
A NAH felkerült a Halal szerinti akkreditáló szervezetek listájára, és ez alapján egyúttal két, Halal szempontból releváns
weboldalra is. Így a hazai vállalkozások Halal tanúsítás szerinti piacokra jutása egyszerűbbé és olcsóbbá válik, csökkennek a
kereskedelmi technikai akadályok, kiépül és erősödik a hazai Halal termékek iránti bizalom.
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.

Akkreditálhatóság

Az akkreditálási igény felmérése érdekében a NAH kéri, hogy jelezzék érdeklődési szándékukat azon vizsgálóállomások,
melyek akkreditálást kívánnak szerezni a gépjárművek és pótkocsik időszakos műszaki ellenőrzésére. A vizsgálóállomás
engedélyezésének új, részletes eljárási szabályait a korábbi szabályozást felváltó, 2018. május 20-tól hatályos 181/2017. (VII.
5.) Korm. rendelet határozza meg. Ennek értelmében 1. § (1) vizsgálóállomás csak járműfenntartó szervezetnél, annak
telephelyén és csak a közlekedési hatóság által kiadott engedély és sikeres auditálás vagy a nemzeti akkreditálásról szóló
törvény szerinti akkreditált státusz alapján működhet. Akkreditálási igény esetén az ellenőrző szervezetekre vonatkozó MSZ
EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány szerinti „A” típusú szervezetként kell az akkreditálást kérelmezni. Az akkreditálási eljárás
vizsgálóállomásokra vonatkozó specifikus követelményeit az „MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 Megfelelőségértékelés.
Ellenőrzést végző különféle típusú szervezetek működésének követelményei”, valamint az „EA-5/02 INF:2015 EA
Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 in Periodic Inspection of the Roadworthiness of Motor Vehicles and their
Trailers” szabványok tartalmazzák. A feladatokat és a határidőket a NAH honlapjáról elérhető felkészülési ütemterv
tartalmazza. Az eredeti dokumentum az alábbi linken olvasható: EA-5/02 INF: 2015

Áttérés új szabványokra

Megjelent a ISO/IEC 17021-2:2016 és ISO/IEC 17021-3:2017 áttérési ütemterve, amelynek célja, hogy a teendők, a felelősök
és a határidők meghatározásával biztosítsa a kötelezően alkalmazandó követelmények teljesítését.
Megjelent munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerekhez kapcsolódó ISO 45001:2018 szabvány, amely az
OHSAS 18001 helyébe lép. Az OHSAS 18001 szabvány szerinti tanúsítással rendelkező szervezeteknek három év áll
rendelkezésre az új ISO 45001 szabvány kritériumnak való megfelelésre.
Az IAF január 18-án közzétette az IAF MD 21:2018 dokumentumot is az ISO 45001:2018 szabványra vonatkozó átállásról,
amelyben rögzítették, hogy az áttérési időszak a szabvány megjelenésétől számított 3 év.
Az IAF 2018. január 29-én közzétette az IAF MD 1:2018 Kötelező dokumentumot a több telephelyen működő irányítási
rendszer auditálására és tanúsítására, egyidejűleg visszavonták az IAF MD 19:2016 Kötelező dokumentumot, azonnali
alkalmazással. Az abban foglaltak betartását a NAH a folyamatban lévő akkreditálási és felügyeleti vizsgálatok során értékeli.
Az IAF (Nemzetközi Akkreditálási Fórum) 2018. január 25-én közzétette az IAF MD 21:2018 dokumentumot az „ISO/IEC
17021-1 alkalmazásáról a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása során”. A
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dokumentumban leírtak azonnali hatállyal, kötelezően alkalmazandók az akkreditált MEBIR tanúsítási tevékenységre. A
kötelező dokumentumnak való megfelelést az Értékelő csoportok a folyamatban lévő és a 2018. január 31. után induló
eljárásokban értékelik.
Az ISO és az ILAC ISO/IEC 17025:2017 szabványra való áttérésről szóló közös közleménye értelmében az MSZ EN
ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált szervezetek esetében a hároméves átmeneti időszakban az ISO/IEC 17025
szabvány 2005-ös és 2017-es változata egyaránt érvényben van, az ISO/IEC 17025:2005 szerinti akkreditálások azonban
2020. december 1-től érvényüket vesztik. A közös közlemény elérhető: http://ilac.org/latest_ilac_news/joint-iso-and-ilac170252017-transition-communique-published/
Az ISO kiadott egy tájékoztató anyagot és egy videót is, amely összefoglalja az ISO/IEC 17025:2017-es verziójában
elfogadott legfontosabb változtatásokat. Ezek a következő linken elérhetőek: Tájékoztató anyag, Videó.
A közlemény alapján a NAH módosította 2017. december 21-én közzétett áttérési ütemtervét, ami a következő linken
megtekinthető: NAH áttérési ütemterv (2. változat) .
A rendelkezésre álló időszakban az átállás történhet újraakkreditálás, felügyeleti vizsgálat vagy rendkívüli felügyeleti vizsgálat
keretében. 2019. július 1-től a NAH csak az új szabvány szerint fogad be akkreditálási kérelmet, 2020. január 1-től pedig a
felügyeleti vizsgálatokat is kizárólag az új szabvány szerint folytatja le. Az új szabványra vonatkozó akkreditálási kérelmeket a
NAH 2018. június 1-től fogad be.

Eljárás

2018. január elsején hatályba lépett 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.), egyidejűleg hatályát
vesztette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.). Ennek
következtében minden, eljárási szabályt tartalmazó jogszabályt is módosítottak, így a 2015. évi CXXIV. törvényt a nemzeti
akkreditálásról és a 424/2015. (XII. 23) Korm. rendeletet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról is.
módosította. Emiatt módosult a akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásának folyamata is, amelyet a NAH honlapján
közzétett eljárási folyamatábra szemléltet. A változás lényege, hogy az akkreditálási eljárásban a minőségirányítási
dokumentáció és a helyszíni szemle utáni helyesbítésre rendelkezésre álló idő csak 30 nap (a korábbi 2 x 30 nap helyett). A
változásokat a 2018. január 1-t követően benyújtott kérelmekre indult eljárásokban kell alkalmazni. A változásokat az új
NAR-01 szabályzat részleteiben is tartalmazni fogja.
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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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 6. kiadás, érvényes 2018. március 12-től)
- NAR-18 Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások
tartalmára és felépítésére (1. kiadás, 2016. április)
- NAR-19 A környezeti minták vételével foglalkozó
szervezetek akkreditálása (1. kiadás, 2016. április)
- NAR-24 Más tagországok által akkreditált, vagy
engedélyezett EMAS hitelesítők felügyelete (2. kiadás,
érvényes 2018. január 8-tól)
- NAR-25 Akkreditálási ellenőrzési tervek készítésének
szabályzata (3. kiadás, érvényes 2018. január 8-tól)
- 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-30 Szabályzat az irányítási rendszer tanúsító
testületek teljesítmény mutatóinak adatszolgáltatásához (1.
kiadás, 2016. április 25.)
- NAR-31 Rugalmas terület akkreditálási szabályzata (NAH
2. kiadás, érvényes 2017. augusztus 15-től)
- NAR-32 EU ETS hitelesítő szervezetek megfigyelő
helyszíni szemléi területének és számának meghatározása (1.
kiadás, 2016.augusztus 22.)
- 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)

- Ajánlás az akkreditálási kérelem formájára és tartalmára
- NAD-102 Jelentős változás bejelentés (4. kiadás, 2017.
október 17.)
- NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált terület
bővítésére (5. kiadás - 2017. október 17.)
és mellékletei:
- NAD-103-1A Vizsgáló laboratórium (3. kiadás - 2017.
október 19.)
- NAD-103-1B In vitro orvosi diagnosztikai vizsgáló
laboratórium (2. kiadás - 2017. október 17.)
- NAD-103-2 Mintavevő szervezet (2. kiadás - 2017.
október 17.)
NAD-103-3 Kalibráló laboratórium (1. kiadás – 2016.
ápr.)
- NAD-103-4 Jártassági vizsgálat (2. kiadás - 2017.
október 17.)
- NAD-103-5 Terméktanúsítás (2. kiadás - 2017. október
17.)
-NAD-103-5B PEFC terméktanúsító szervezet (1.
kiadás, 2017. július 7.)
- NAD-103-6A Minőségirányítási rendszertanúsítás (2.
kiadás - 2017. október 17.)
- NAD-103-6B Élelmiszer-biztonsági rendszertanúsítás
(2. kiadás - 2017. október 17.)
- NAD-103-6C Energiairányítási rendszertanúsítás (2.
kiadás - 2017. október 17.)
- NAD-103-6D Orvosi eszközök minőségirányítási
rendszertanúsítása (2. kiadás - 2017. okt.)
- NAD-103-6E PEFC irányítási rendszereit tanúsító
szervezet (1. kiadás, 2017. július 7.)
- NAD-103-7 Személytanúsítás (2. kiadás - 2017. október
17.)
- NAD-103-8 Ellenőrző szervezet (2. kiadás - 2017.
október 17.)
-NAD-103-10 EU ETV hitelesítő szervezetek
akkreditálása és területbővítése (2. kiadás - 2017. október
17.)
- NAD-103-11_02 EU ETV hitelesítő szervezetek (2.
kiadás - 2017. október 17.)
- NAD-103 EMAS - Személy, Kérelem EMAS hitelesítő
személyek akkreditálására (2. kiadás - 2016. november)
- NAD-103 EMAS - Szervezet, Kérelem EMAS hitelesítő
szervezetek akkreditálására (3. kiadás – 2017. október 17.)
- NAD-104 Kérelem felügyeleti vizsgálatra (6. kiadás - 2017.
október 17.)
- NAD-105 Kérelem más tagállamban akkreditált EU ETS
hitelesítő nyilvántartásba vételére (1. kiadás - 2016. január)
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HÍRLEVÉL
2018/03

- NAR-85 A döntéshozatali szakasz szabályzata (5. kiadás,
2017. január 9.)
- 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)

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

2018. március 31.

- NAD-233 Bejelentő EU ETS hitelesítőknek (2. kiadás 2014. október)
- NAD-103-10 Melléklet EU ETS hitelesítő szervezetek
akkreditálásához és területbővítéséhez (1. kiadás - 2016.
április)
- NAD-240 Iratátadási jegyzőkönyv (1. kiadás - 2016. április)
- NAD-540 Elégedettségi kérdőív (1. kiadás - 2017. január)

Áttérési ütemtervek
- ISO/IEC 17025:2017 (2. kiadás, 2018. január 26.)
- ISO/IEC 17021-2:2016 és ISO/IEC 17021-3:2017 (1.
kiadás, 2018. február 13.)

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

