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Az akkreditáltak (érdek)képviselete

⚫ Akkreditálás.

⚫ Szükséges egy szervezet, mely pótolja ezt a hiányt, illetve mely 

szervezet felvállalja az akkreditáltak érdekképviseletét a NAH 

hatósági működése során.

⚫ Akkreditált Szervezetek Klasztere (ASZEK)

A NAH hatóság, nincs közgyűlése. Az akkreditáltak hol és 

hogyan szervezhetik az AT választást, hol egyeztethetnek 

a Szakmai Bizottságokról, stb.?

Önszerveződés.



Akkreditált Szervezetek Klasztere

⚫ Tagjai az akkreditált, vagy akkreditált státuszt elnyerni 

szándékozó szervezetek, illetve személyek lehetnek.

⚫ „Pártoló tagság” nincs, az ASZEK független szakmai 

szervezet.

⚫ A tagság önkéntes, azonos jogokkal (1 tag 1 szavazat, 

akkreditált státuszok számától függetlenül).

⚫ Az ASZEK célja az akkreditáltak akkreditációval és 

tanúsítással kapcsolatos tevékenységének segítése, 

szakmai érdekképviselete 

⚫ Tevékenységét az akkreditáltak véleményére alapozva 

végzi.



Az ASZEK tagjai

⚫ Vizsgaközpontok kivételével minden 

akkreditálási kategória képviselteti magát

⚫ Jellemző gyakorlat, hogy „cégcsoportonként” 

csak egy szervezet tag

⚫ Tanúsítási szakterületen a szervezetek 

nagyobb része tag (a 6 akkreditált 

terméktanúsító szervezet közül 4 tag)



Német példa az érdekképviseletre 
https://aszek.hu/images/dokok/aszek_konf_2017/8._%20171025_%20AB_%20HUN_%20Advocacy_%20Accredi

tation_%20en.pdf



ASZEK főbb tevékenységei

A tagokra alapozva, de valamennyi akkreditált számára 

elérhetően.

⚫ Weboldal működtetése (https://aszek.hu/ ).

⚫ Együttműködés a szakterület felügyeletét ellátó 

Minisztériummal.

⚫ Az ASZEK egy tagot delegál az Akkreditálási Tanácsba (az 

ASZEK elnökét, aki egyben az AT elnökének helyettese).

⚫ Részt vesz a Szakmai Bizottságok létrehozásában, 

szakértőivel támogatja azokat.

⚫ Együttműködési megállapodás keretében segíti a NAH 

munkáját, képviseli az akkreditáltakat.

https://aszek.hu/


Együttműködés a NAH-al

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.



NAR szabályzók véleményezése

⚫ 2021 óta nem kaptuk meg minden esetben a tervezett 

változtatásokat előzetesen véleményezésre.

⚫ Az ASZEK tagok véleményét összegyűjtöttük, egységes 

szerkezetben megküldtük a NAH-nak.

⚫ A javaslatok jelentős része 2020 óta nem épül be a 

szabályzókba. 

Az akkreditáltak javaslatainak többsége: 

⚫ Az eljárások fókuszának a szakmai tartalmon tartására (RO 

tartalma, LEVEL-5 szint vizsgálata), illetve

⚫ A transzparencia fenntartására (bizottsági döntési 

mechanizmusok megtartása) vonatkoztak.



Az akkreditáltak javaslatai 
(teljesség nélkül)

A bizottsági döntési mechanizmusok 

fenntartása az egyszemélyi döntések helyett:

– Opponensi javaslat bizottsági döntéssel 

szülessen (legalább 3 tag, ne egy személy). 

(NAR-85)

– Elnökhelyettes ne semmisíthesse meg az 

értékelési szakaszt („egyéb okokból”), és ne 

végezzen szakmai véleményezést az eljárás 

megfelelőségével kapcsolatban. Ez utóbbi 

maradjon az opponensi szinten. (NAR-85)



Az akkreditáltak javaslatai 
(teljesség nélkül)

Az akkreditálási eljárás szakmai (Level-5) 

tartalmának fenntartása:

– A szakértők kompetenciakövetelményei Level-5 

szinten legyenek kellő részletességgel, a szakértők 

tényleges ismereteivel összhangban meghatározva. 

NAR-06, NAD-204M 

– Az opponensek is rendelkezzenek az általuk végzett 

tevékenységhez szükséges Level-5 szintű 

ismeretekkel (pl. RO műszaki tartalmára vonatkozó 

részjelentések tartalmának megítéléséhez). NAR-06, 

NAR-85



Szakértők, minősítők értékelése 

⚫ Kérdőíves formában, valamennyi akkreditált 

számára (nem csak ASZEK tagok) nyitott. 

⚫ A kitöltő adatait a NAH nem kapja meg 

(a kitöltő anoním marad).

⚫ Az értékelés a szakértő személyére 

vonatkozik, illetve egy konkrét eljárásban 

nyújtott teljesítményére.



Szakértők, minősítők 
értékelése (2022) 

Értékelés 5 4 3 2 1 Nem pontozta

Szakmai kompetencia 80 4 1 - - -

Viselkedésmód 79 5 - - 1 -

Jogszabályok ismerete 75 4 2 - - 4

Kommunikáció 79 3 3 - - -

Kitöltött kérdőívet (85 db-ot) 2022 során – december 5-ig –

összesen 40 szervezet küldött 41 eljárásról. 

A vizsgált szervezetek közül 4 kalibráló, 6 mintavevő, 20 

vizsgáló laboratórium, 6 személyzettanúsító (ebből 4 

vizsgaközpont), 2 terméktanúsító, valamint 1-1 jártasság 

vizsgálatot szervező, irányítási rendszer tanúsító szervezet 

volt.



Oktatások, képzések

Transzparencia, és a követelmények  

megismerhetősége miatt fontos:

A NAH szabályzók, valamint a követelmények

alkalmazására és tartalmára vonatkozó NAH

képzések legyenek újra nyilvánosak (2020 óta

nem azok).
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