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Elnökhelyettes
Tárgy: Állásfoglalás a módszer-azonosítók használatáról
Tisztelt Elnökhelyettes Úr!
Az 1/2019. sz. NAH állásfoglalással kapcsolatos, 2019. augusztus 30-án megtartott egyeztető
megbeszélésen elhangzottak, valamint az ASZEK tagok által küldött észrevételek és
javaslatok alapján az állásfoglalás módosítására az alábbi javaslatot dolgoztuk ki. A javaslat
véglegesített tervezetét az ASZEK tagjaival véleményeztettük. Tagjaink részéről a
szövegjavaslathoz kifogás vagy változtatási igény nem érkezett, tíz érintett tagunk
kifejezetten támogatja azt.
„Állásfoglalás a módszer-azonosítók használatáról
- Jelen állásfoglalásban leírtak a 2019. október 1-ét követően kezdeményezett akkreditálási,
újra akkreditálási és területbővítési eljárásokban alkalmazandók.
- Az akkreditált vizsgálólaboratórium adott szakterületen csak akkor használhat
szabványjelzetet az alkalmazott szabványpont megjelölése nélkül, ha a szabvány tárgyában
megadott alkalmazási terület tartalmazza azt a szakterületet.
- Ha az adott szakterület kívül esik a szabvány alkalmazási területén, akkor a szabványjelzetet
az alkalmazott szabvány pont, vagy szabványpontok megjelölésével használhatja, vagy saját,
egyedi módszer-azonosítóval kell ellátnia (esetleg „adaptálva” vagy „…szabvány
figyelembevételével” megjelölésekkel).
- Rugalmas területre vonatkozó akkreditálás esetén, akár a mátrix, akár a paraméter
tekintetében történik a terület bővítése, a szabvány jelzete a fenti szabályoknak megfelelően
változtatható akkor is, ha a szabvány jelzetre vonatkozó rugalmas területet nem kérvényezte
korábban az akkreditált vizsgáló laboratórium.
- Ha az adott szakterület kívül esik a szabvány alkalmazási területén, akkor minden esetben
validálás szükséges. Az alkalmazott érvényesítésnek (validálásnak) annyira kell átfogónak
lennie, amennyire az adott alkalmazás vagy alkalmazási terület szükségleteinek
teljesítéséhez szükséges, az MSZ EN/ISO IEC 17025:2018, 7.2.2.1. pontban, és ennek 1. és 2.
megjegyzésében foglaltak szerint. Az érvényesítési (validálási) eljárás lefolytatásakor a
kockázatalapú működés szempontrendszere szerint kell eljárni.
- Jogszabályban nevesített szabványok alkalmazási területébe tartozónak kell tekinteni a
jogszabályban nevesített alkalmazási területet, a jogszabályban esetlegesen az alkalmazás
feltételeként megfogalmazott egyéb követelmények teljesülése esetén.

Az állásfoglalást az EA Laboratóriumi Bizottságának feltett kérdésre 2019.03.28-án adott
határozatát figyelembe véve adtuk ki.”
Kérjük javaslatunk szíves figyelembevételét az eljárási szabályok módosítása során!
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