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Kormányzati, hatósági aktualitások 

 
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2016. október 6-i 
hatállyal megszerezte az Európai Akkreditálási 
Együttműködés kölcsönös elismerési 
megállapodásának (EA MLA) aláírói státuszát, a 
következő területekre: 

 vizsgálólaboratóriumok és kalibráló laboratóriumok 
az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint, 

 orvosdiagnosztikai laboratóriumok az EN ISO 15189 
szabvány szerint, 

 irányítási rendszerek tanúsítása az EN ISO/IEC 
17021-1 szabvány szerint, 

 személytanúsítás az EN ISO/IEC 17024 szabvány 
szerint, 

 terméktanúsítás az EN ISO/IEC 17065 szabvány 
szerint, 

 EU ETS hitelesítők az EN ISO 14065 szabvány 
szerint. 

 
Az NGM a kormányzati portálon 2016. október 5-én 
véleményezésre közzétette a NAH EA-MLA tagságának 
megszerzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
előterjesztését. Az észrevételeket október 10-ig kérték. 
 
2016. augusztus 22-i hatállyal a NAH közleményt adott ki 
eljárási szabályainak módosításáról (lásd itt). 
 
A NAH pártatlansági politikájának kialakítása és pártatlan 
működésének felügyelete érdekében 2016. július 29-én 
létrejött a NAH Pártatlansági Tanácsadó Testülete (PTT). Az 
alakuló ülésen elfogadták a testület ügyrendjét és a NAH 
Pártatlansági Nyilatkozatát. A PTT összetétele: 
- a PTT elnöke a NAH főigazgatója 
- 3 fő az akkreditált szervezetek képviselőjeként 
(EUROCERT Kft., OMSZ, DMRV Zrt.) 
- 3 fő a kormányzati szervek képviselőjeként (NGM, FM, 
EMMI) 
- 5 fő a szakmai társadalmi, érdekképviseleti szervezetek 
képviselőjeként (KSzGySz, MKIK, MMK, MGyOSz, 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége) 
- 3 fő a felsőoktatási intézmények képviselőjeként (Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nyugat-
magyarországi Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem). 

 
ASZEK hírek 

 
2016. november 29-én 10:00 órától a NAH-al 
együttműködve „Akkreditálási Konferencia”-t 
szervezünk. A programról és a helyszínről külön 
értesítést fogunk küldeni! 
 
- 2016. október 18-án az ASZEK elnöke és ügyvivője 
egyeztető megbeszélést folytatott a NAH főigazgatójával és 
főigazgató helyettesével a közeljövő aktuális feladatairól, 
valamint az egyeztetésre bocsátott jogszabály módosítások 
vitás kérdéseiről, ill. a fenti konferencia programjáról. 
 
- A tagcégektől kapott észrevételek alapján véleményeztük a 
Nemzeti Akkreditáló Hatóság EA MLA tagságának 
megszerzéséhez szükséges intézkedésekről szóló NGM 
előterjesztést. 
 
- Véleményeztük az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének 
átalakítására vonatkozó bizottsági javaslatot. 
 
- Javaslatot adtunk az AT 5 fős bővítésére, és javasoltuk az 
AT és az SZB-k feladatainak jogszabályi rögzítését. 
 
- A KSZGYSZ irodájában helyszínt biztosítottunk az I. SZB 
2016. október 12-i ülésének. 
 
- Javaslatot készítettünk az SZB-k ügyrendjének 
kiegészítésére (jegyzőkönyv, határozat-képesség, tagság 
megszüntetése, ill. új tag felvétele, feladatok tisztázása). 
 
- Egyik tagcégünk kezdeményezésére jogszabály módosító 
javaslattal kerestük meg az NFM-et és a NAH-t a 
gépjárművizsgáló berendezések kalibrálására vonatkozó 
előírások pontosításáról. Ennek alapján a NAH-nál 2016. 
szeptember 29-én az érintett hatóságokkal egyeztetést 
tartottak, ahol az ASZEK-et a kezdeményező CENTROP 
Kft. képviselte. Egyetértés jött létre abban, hogy a kalibrálást 
akkreditált szervezetnek kell végeznie, és az 1/1990. (IX. 29.) 
KHVM rendeletet ennek megfelelően módosítani szükséges. 
 
- Egyik tagcégünk kezdeményezésére 2016. szeptember 27-én 
a KSZGYSZ szervezésében konferenciát tartottunk a 
gépjárműbontás aktualitásairól, ahol a kezdeményező SGS 
Hungária Kft. ismertette a gépjárműbontóknál 2017. január 
1-től bevezetendő környezetvédelmi irányítási, illetve vezetési 
rendszerek tanúsításának előnyeit és feltételeit. 
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Az Akkreditálási Tanács hírei 

 
- 2016. augusztus 8-án az AT megtartotta második ülését, 
amelyen a négy SZB elnökei is részt vettek. Az ülésen 
kiegészítették az AT ügyrendjét; így az ülésekről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, és a fontos, preferált 
területekről – a NAH javaslatai alapján – munkatervek 
készülnek. Megvitatták a NAH pártatlanságának 
biztosításával kapcsolatos kérdéseket, az AT nem akkreditált, 
de az akkreditálással érintett tagokkal történő bővítésének 
szükségességét, valamint az SZB-k ügyrendi kérdéseit. Az 
ASZEK vállalta, hogy javaslatot készít ez utóbbiak 
rendezésére. 
 
- 2016. október 3-án az AT megtartotta harmadik ülését, 
amelyen a négy SZB elnökei is részt vettek. Az ülésen 
megvitatták az SZB-k ügyrendjének módosítási javaslatait. Ez 
alapján további egyeztetésre van szükség az SZB tagság 
megszüntetése, ill. új tag felvétele eljárási rendjéről, valamint 
az SZB-k jogszabály-véleményezési szerepéről. Ismét szóba 
kerültek a NAH pártatlanságával kapcsolatban felmerült 
kérdések, és meghallgatták az előző ülésen a NAH-nak 
címzett észrevételekre és javaslatokra adott válaszokat. 
 
- A következő AT/SZB ülés 2016. december 2-án lesz. 
 

 
A NAH által eddig közzétett, aktualizált protokollok a 

következők: 
 
- NAR-01 Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás 
szabályzata (NAH 3. kiadás, érvényes 2016. június 15-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 3. kiadás, érvényes 2016. július 1-től) 
- NAR-25 Akkreditálási ellenőrzési tervek készítésének 
szabályzata (NAH 2. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től) 
- NAR-31 Rugalmas terület akkreditálási szabályzata (NAH 
1. kiadás, érvényes 2016. április 26-tól) 
- NAR-35 Szabályzat új akkreditálási tevékenységek 
felvételére és az akkreditálási követelmények változásának 
bevezetésére (1. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től) 
- NAR-54 Panaszok és jogorvoslati eljárással kapcsolatos 
kérelmek kezelése (NAH 3. kiadás, érvényes 2016. július 27-
től) 
- NAR-87 Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje (1. 
kiadás, érvényes 2016. július 29-től) 
 

- NAD-102 Jelentős változás bejelentés (1. kiadás) 
- NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált terület 
bővítésére (1. kiadás) és mellékletei: NAD-103-1A, NAD-
103-1B, NAD-103-2, NAD-103-3, NAD-103-4, NAD-103-
5, NAD-103-6/A, NAD-103-6/B, NAD-103-6/C, NAD-
103-6/D, NAD-103-7, NAD-103-8 
- NAD-103 EMAS - Személy, Kérelem EMAS hitelesítő 
személyek akkreditálására (1. kiadás) 
- NAD-103 EMAS - Szervezet, Kérelem EMAS hitelesítő 
szervezetek akkreditálására (1. kiadás) 
- NAD-233 Bejelentő EU ETS hitelesítőknek (2. kiadás) 
- NAD-103-10 Melléklet EU ETS hitelesítő szervezetek 
akkreditálásához és területbővítéséhez (1. kiadás) 
- NAD-105 Kérelem más tagállamban akkreditált EU ETS 
hitelesítő nyilvántartásba vételére (1. kiadás) 
- NAD-104 Kérelem felügyeleti vizsgálatra (1. kiadás) 
- NAD-240 Iratátadási jegyzőkönyv (1. kiadás) 
- Nyilatkozat eljárás megindításának közzétételéhez 

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 

Örömmel értesítjük Tagjainkat, hogy tagságunk 
létszáma október 15-ig elérte a 61-et! 
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