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A Nemzeti Akkreditálási Rendszer:



Az SZB-k feladatai



Gondolatok az elmúlt évek 
tevékenységeiről 

● Hasznosnak tartjuk a folyamatos kommunikációt 
a NAH és az AT (SZB-k) között. 

● Bizottságunk teljesítménye a tagok elfoglaltságának 
függvényében hullámzó.

● Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a szakterületeinket 
képviselő AT tagokkal.

● Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 bevezetését szakmailag 
támogatjuk.

● Igény esetén szívesen segítenénk a NAH elektronikus 
ügyintézési rendszerének alakításában, tesztelésében. 



Kialakított munkamódszerünk

● Éves munkaprogramot állítunk össze és fogadunk el.

● A munkaprogramban tervezett feladatokhoz témafelelőst 
kérünk fel a tagok közül.

● Évente legalább kétszer, az elnök meghívására személyes 
találkozót tartunk Budapesten az ASZEK székhelyén. (14 fő)

● Az ülésekről rövid jegyzőkönyvet készít a NAH által 
delegált titkárunk.

● Az ülések között az információ megosztásához, szavazáshoz 
elektronikus levelezést, a  dokumentumokon való közös 
munkához (véleményezés, szerkesztés) a Google Drive-ot 
használjuk.



Az I. SZB 2018-2019. évi 
tevékenysége

✓ Áttekintő ábrát készítettünk a SZB-k szerepének, lehetőségeinek 

és a rendszerben elfoglalt helyének jobb megértéséhez, amit az 

AT-nek megküldtünk.

✓ Támogató anyagot készítettünk szoftvervalidálás és 

kockázatkezelés témakörben, amely az ASZEK honlapján 

elérhető.



I. SZB TÁMOGATÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA No. I.
Kockázat alapú gondolkodás az 

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint



2019. évi tevékenységünk

● A 2019. évi Munkaprogram elkészítése – elektronikus 
szavazással elfogadtuk

● Meghívás alapján részvétel az AT ülésein – SZB elnök

● Együttműködés a többi SZB-vel – II. SZB.

● Két alkalommal tartottunk ülést az ASZEK-nél

● A NAR – 01 – 01 és a NAR -01-07 véleményezése –
folyamatban

● NAR-03 véleményezése – folyamatban

● Táblázatkezelő szoftverben készült laboratóriumi 
feladatokat támogató megoldások validálása – folyamatban



2019. évi tevékenységünk
Az AT kérésére:

● ILAC 60-day Comment period: 
ILAC-P10:MM/YYYY - ILAC Policy for Metrological 
Traceability of Measurement Results  - véleményezése

● ILAC 60-day Comment period: 
ILAC-P14:MM/201X ILAC Policy for Measurement 
Uncertainty in Calibration - véleményezése

● NAR-36 véleményezése

Köszönöm Rónyai Róbert, Szabó Gábor, Várady Tamás 

segítségét az ILAC dokumentumok véleményezésében.



Az I. SZB nevében köszönöm 
a figyelmüket, 

és 
kellemes karácsonyi 

ünnepeket, boldog új évet 
kívánunk!


