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Az SZB-k feladatai

Zárógondolatok 2017-ből
● Hasznosnak gondoljuk a folyamatos kommunikációt a
NAH és az AT (SZB-k) között.
● Bizottságunk teljesítménye – a saját elvárásaink szerinti
teljesítményhez képest – a tagok elfoglaltságának
függvényében hullámzó.
● Szoros kapcsolat kialakítására törekszünk a
szakterületeinket képviselő AT taggal/tagokkal.

● Legnagyobb adóságunk az oktatásokba való
bekapcsolódás eddigi elmaradása.
● Kihívás az új ISO/IEC 17025 bevezetésének támogatása.
● Szívesen segítenénk a NAH elektronikus ügyintézési
rendszerének alakításában.

A Nemzeti Akkreditálási Rendszer:
Érdekelt felek
●

Vizsgálólaboratóriumok

●

Mintavevő szervezetek

●

Kalibráló laboratóriumok

●

Jártassági vizsgálatot szervező szervezetek

●

Terméktanúsító szervezetek

●

Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek

●

Személyzettanúsító szervezetek

●

Ellenőrző szervezetek, a hatóságok kivételével

●

Referenciaanyag-gyártó szervezetek

●

Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert
hitelesítő szervezetek vagy természetes személyek

●

Üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló
törvény szerinti hitelesítő szervezetek

●

●

Magyar Szabványügyi Testület, mérésügyi szerv,
országos kamarák
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Tudományos és műszaki egyesületek

●

Agrár, informatika, jogi és igazgatási
gazdaságtudományok, műszaki, orvos- és
egészségtudomány, természettudomány képzési
területen képzést folytató felsőoktatási intézmények

●

Gyártók, forgalmazók és fogyasztók érdekképviseleti
szervezetei, szakmai érdekképviseleti szervezetek,
minőségüggyel foglalkozó egyesületek

●

Piacfelügyeleti hatóságok
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Kialakított munkamódszerünk
2017-től
● 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.

2018. évi tevékenységünk
● Az elmúlt évben két tagtársunk befejezte munkáját a
bizottságban, ezért segítettük pótlásuk megszervezését.

● A kialakított rendnek megfelelően kétszer üléseztünk
Budapesten az ASZEK székhelyén.
● Az üléseinken állandó meghívottként a II. SZB elnöke is
részt vesz.

● Idei második ülésünkre az AT szakterületeinket
(vizsgálólaboratóriumok, mintavevő szervezetek) képviselő
két tagját is meghívtuk.
● Az említett két AT-tagnak megtekintési hozzáférést
biztosítottunk munkaanyagainkhoz is.

2018. évi tevékenységünk
● Tájékoztatót küldtünk a vizsgálólaboratóriumoknak,
mintavevő szervezeteknek a 2017. évi tevékenységünkről.

● Elkészítettük 2018. évi Munkatervünket.
● Az SZB elnök meghívás alapján részt vett az AT
munkájában.
● Továbbra is együttműködünk a II. SZB-vel.

● A NAH honlapjával kapcsolatosan két alkalommal küldtünk
segítő, támogató észrevételeket az AT-nek.
● Figyelemfelhívást készítettünk az ISO/IEC 17025:2017
szabványra való átállással kapcsolatosan.

2018. évi tevékenységünk
● 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.
● Egy korábbi Állásfoglalásunkat metrológiai visszavezethetőség témakörében ismételten megküldtük az ATnek. (Állásfoglalásunk azonban frissítésre szorul!)
● A munkatervünkben szereplő, de különböző okok miatt
elmaradt témákat a jövő évi munkatervünk elkészítésekor
újra napirendre fogjuk tűzni.

Az I. SZB nevében
köszönöm figyelmüket
és
kellemes karácsonyi
ünnepeket, boldog új évet
kívánunk!

