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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 
Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy tagságunk létszáma 2017. április 20-án 56 volt! 

 

ASZEK hírek 
 
Közgyűlés 
2017. február 28-án tartottuk meg az ASZEK 2017. évi rendes közgyűlését. A közgyűlés elfogadta a 2016. évi 
tevékenységi beszámolóját és a 2017. évi terveit. 
A Klaszter tagsági díját 2017-re is 80.000.- Ft-ban állapították meg. 
A tagdíj jövőbeni mértékére vonatkozóan úgy módosították az SZMSZ-t, hogy a tagdíj az előző évi hivatalos inflációs 
mértékkel automatikusan változzon, ettől eltérő változásról a Közgyűlés dönt. 
Mivel a közgyűlés időpontjában még nem állt rendelkezésre a menedzsment feladatokat ellátó ASZEK Kft. hivatalos éves 
beszámolója, a 2016. évi pénzügyi beszámoló elfogadását a dokumentumok elkészülte utánra – írásos szavazással (ha az 
SZMSZ alapján lehetséges) – halasztották. 
Az ASZEK Kft. ügyvezetője – az eddigi ügyvezető, Dr. Farkas Hilda külföldi munkavállalása miatt – Markó Csaba, az eddigi 
ASZEK titkár lett. 
Az ASZEK Kft. egyszerűsített éves beszámolójának megküldését követően – mivel az SZMSZ az írásos szavazás lehetőségét 
nem tartalmazza – a Klaszter 2016. évi pénzügyi beszámolóját a 2017. március 24-ére összehívott rendkívüli közgyűlés 
fogadta el. 
A 2017. évi rendes, valamint a rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve, továbbá a módosított SZMSZ az ASZEK honlapján 
(www.aszek.hu) a dokumentumok között megtekinthető. 
 
Minősítők véleményezése 
Az ASZEK honlapján (https://aszek.hu/) lehetőség van a minősítők és szakértők egyéni értékelésére az „Értékelők 
véleményezése” kérdőív megnyitásával, vagy közvetlenül a https://aszek.hu/ertekelo címen. Az elküldött kérdőívek 
közvetlenül az ASZEK-hez kerülnek. A beérkezésről külön visszaigazolást nem küldünk, mivel a beküldő e-mail címét nem is 
ismerjük. 
A kérdőívek adatait a beküldők anonimitásnak garantálásával, az értékelt személyekre összesítve küldjük meg a NAH-nak, 
amely alapján a Hatóság megállapíthatja a kompetencia-fejlesztési igényeket és megtervezheti az értékelők képzését. (Ha 
esetleg valaki nem bízna a névtelenség biztosításában: természetesen a beküldő nevének kitöltése nélkül beküldött adatlapokat 
is feldolgozzuk, bár szeretnénk biztosítani, hogy csak akkreditáltak küldjenek valóban felelős értékeléséket.) 
 
ASZEK Fórum 
Elkészült az ASZEK tagok belső konzultációját lehetővé tevő, az aszek.hu weboldalunkon elérhető belső, zárt elektronikus 
fórum, ahol a tagok egymást között vitathatnak meg témákat, illetve kezdeményezhetnek új témákat. A fórum – bejelentkezés 
után – csak az ASZEK tagok kapcsolattartóinak elérhető. 
 

 
 

AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE 
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ASZEK hírek 
 
Érdekképviselet 
- Több alkalommal egyeztettünk a NAH-hal a minősítők és szakértők ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztéséről, a 
szükséges képzésükről. A megbeszélések alapján három féle képzési irányt alakítanak ki; a csak a belső munkatársaknak és 
minősítőknek szóló zárt képzéseket, nyílt eljárási, szabályozási képzéseket, nyílt szakmai képzéseket. Megállapodás születet 
arról, hogy az ASZEK szerepet vállal a nyílt, nem csak a minősítőknek szóló képzések megszervezésében, adott esetben 
előadókat is delegálva, illetve javaslatokat ad a képzések tartalmára. A képzési terv véglegesítése folyik, az egyes képzések 
tartalmáról, helyéről és időpontjáról külön értesítő fog megjelenni. 
- Egyeztetéseket folytattunk a NAH honlapjának fejlesztéséről, javaslatot adtunk a tartalom és a kereshetőség kibővítésére. 
- Megállapodtunk a NAH-hal, hogy az akkreditálási dokumentumok (NAD, NAR) módosítási tervezeteit a kiadásuk előtt az 
ASZEK véleményezésre megkapja. 
- Véleményt adtunk a NAH elégedettségi kérdőívének tervezetéről (NAR-540) 
- Véleményeztük a Nemzeti szabványosításról szóló törvényjavaslatot. A véleményben hangsúlyoztuk a szabványokhoz való 
hozzáférés könnyítésének és magyar nyelven való elérhetőségének szükségességét.  
- Véleményeztük a NAR-01 Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzatának módosítási tervezetét. 
 
Rendezvények 
2017. május 24-én Innovatív Kármentesítés címmel szakmai konferenciát rendez a KSZGYSZ a Hotel Arénában. 
Program, jelentkezés és további részletek: http://www.kszgysz.hu/hirek/szovetsegi-hirek/innovativ-karmentesites-szakmai-
konferencia  

 

Kormányzati, hatósági aktualitások 
Jogszabály 
A 2/2017. (III. 22.) NGM rendelettel 2017. április 24-i hatályba lépéssel módosították a Nemzeti Akkreditáló 
Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendeletet. A 
módosítás a díjak mértékét nem érinti, az irányítási rendszereket és a termékeket tanúsító szervezetek díját meghatározó 
létszám és terület meghatározásokat pontosították. 
 
Szervezeti és személyi változások 
Bodroghelyi Csabát nevezték ki a NAH főigazgató-helyettesévé, aki eddig az Akkreditálási Tanácsban a 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezeteket/személyeket képviselte. 
 
Pályázatot hirdetett a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a NAH szakértői nyilvántartásába való felvételre. A sikeres pályázó 
minősítőként vagy szakértőként kijelölhető lesz az egyes akkreditálási eljárásokban. A részletes felhívás és nyilvántartásba 
vétel feltételei a NAH honlapján (http://www.nah.gov.hu/hirek/268) megtekinthetők. A pályázat nyilvános és folyamatos, a 
pályázatot a titkarsag@nah.gov.hu címre lehet benyújtani. 
 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) egyes szervezeti egységei 2017. január 1-től Budapest 
Főváros Kormányhivatalának Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályaként működnek, de sem az ügymenet, 
sem az ügyintézés helyszínei nem változtak. A részletes szakmai információk továbbra is elérhetők a www.mkeh.gov.hu 
oldalon. 
 
EA MLA státusz 
Március 29. és 31. között az EA rendkívüli vizsgálatot folytatott a NAH-nál, amelynek elsődleges célja volt a tavalyi értékelés 
nem-megfelelőségeinek lezárása, valamint az EA MLA aláírói státusz megszerzése az ellenőrzési területre is. Az értékelők 
lezárták a nyitott pontokat, és nem állapítottak meg új nem-megfelelőséget. Az elfogadó döntés az EA MAC következő, 
április végi szófiai ülésén várható. 
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Kormányzati, hatósági aktualitások 
Átláthatóság 
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság csatlakozott a Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódexhez. 
 
A megfelelőség-értékelő szervezetek akkreditálási eljárásában és értékelésében a NAH az ILAC P10 „ILAC politika a mérési 
eredmények visszavezethetőségében” dokumentumban megállapított politikát és elveket alkalmazza, mely dokumentum 

magyar nyelvű fordítása a NAH honlapján elérhető. A teljes tájékoztató itt olvasható. 
 
A NAH kidolgozta a NAD-540 Elégedettségi kérdőívet. Kérik, hogy azok a szervezetek, amelyeknél bármilyen akkreditálási 
eljárást folytattak a közelmúltban, a kérdőív kitöltésével segítsék a hatóságot, hogy munkájukat az akkreditáltak igényeihez 
tudják igazítani. A kitöltött kérdőívet postán (1464 Budapest, Pf. 1581), faxon (06 1 204 5075) vagy e-mailben 
(titkarsag@nah.gov.hu) lehet a NAH-nak (vagy az aszek@kszgysz.hu címen az ASZEK-nek) megküldeni. 
 
A kérdőívben adott tájékoztatásnak megfelelően lehetőség van az értékelő szakaszban közreműködő NAH szakértők és 
minősítők egyéni véleményezésére is. Az értékelők véleményezésére az ASZEK honlapján (https://aszek.hu/) megtalálható 
és kitölthető kérdőíven (https://aszek.hu/ertekelo) van mód. Az ASZEK-hez beérkező véleményeket az ASZEK a bizalmas 
ügykezelés szabályainak betartásával, az értékelést végző személyek/szervezetek anonimitásának biztosításával összegzi, és a 
NAH számára eljuttatja. Az így kapott információt a NAH az alkalmazott szakértők és minősítők személyes 
kompetenciájának fejlesztéséhez használná fel.  
 
Akkreditálási területek 
A NAH megkezdte a felkészülését az EU-ETV (Environmental Technology Verification) hitelesítők akkreditálására. A tervek 
szerint 2017.08.01-től fogadják az EU ETV hitelesítő szervezetek akkreditálási kérelmét. A jelentkezéshez szükséges 
nyomtatványokat és információkat 2017.05.05-ig honlapjukon közzéteszik. További információk: 
http://www.nah.gov.hu/hirek/236  
 
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 2016 novemberében közzétette az ISO 17034:2016 General requirements for the 
competence of reference material producers (Általános követelmények a referenciaanyag-gyártók felkészültségére) szabványt. 
A szabvány beszerezhető az MSZT-nél. A NAH megkezdte a felkészülést a szabvány szerinti akkreditálásra. A tervek szerint 
a referenciaanyag-gyártók akkreditálási kérelmét 2018-tól fogadják, de kérik, hogy a szabványra elhatározott akkreditálási 
szándékukat közöljék a NAH-hal. A jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat 2017. október 2-án honlapjukon közzéteszik. 
 
A CPSC kiadta azt a végső szabályt, amely szerint a játékokra a kötelező érvényű biztonsági szabvány az ASTM F963-16 lesz. 
Azok a tesztelő laboratóriumok, amelyek jelenleg az ASTM F963-11-re jogosultak, kötelesek az akkreditáció hatályát az 
ASTM F963-16 szakasz integrálásával - az akkreditációs szervekkel együttműködve - kiegészíteni. Az akkreditáció 
kiterjesztésére kérvényt itt lehet benyújtani. 
 
A CPSC kiadta a babahordozókra vonatkozó, 2018. január 30-án hatályba lépő szabályt, amely a hatálybalépés napján vagy azt 
követően gyártott hordozókra érvényes. A biztonsági szabványról információ itt érhető el. Az új szabályozásnak 
megfeleléshez a bevizsgálást végző laboratóriumok itt nyújthatják be kérelmüket. 
 
Az ISO megfelelőség-értékelési bizottsága felülvizsgálta az ISO/IEC 17011-es, a megfelelőség-értékelési szervek 
akkreditálásának követelményeiről szóló szabványt, amelynek közzététele 2017 májusában esedékes. 
 
Együttműködési megállapodást írt alá a NAH az Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA)-val. Ennek 
értelmében Magyarországon is akkreditálhatók lesznek Halal megfelelőség-értékelési szervek. A szervek akkreditálását a NAH 
végzi az UAE.S 2055-2 és az ISO 17011 szabványok alapján. Az ESMA ingyenes képzést biztosít a NAH munkatársainak, és 
elismeri a NAH által erre akkreditált megfelelőség-értékelési szervek által így tanúsított árukat. Szintén a Halal akkreditációra 
tekintettel a Perzsa-Öböl Menti Együttműködési Tanács Akkreditálási Központjával (GAC-GCC) is megállapodást írtak alá 
az akkreditálás területén folytatandó együttműködésről. 
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Az Akkreditálási Tanács hírei 

 
- Az AT legutóbbi, 2017. február 6-án megtartott ülésén 
az AT tagság összeférhetetlenségi szabályait, valamint a 
NAH 2016-os tevékenységének értékelésével 
kapcsolatos teendőket vitatta meg. 
 
- Az AT következő ülését 2017. május 3-án tartja, 
melynek napirendjén a NAH 2016-os tevékenységének 
értékelése lesz. 
 
- Az Akkreditálási Tanácsról szóló 1707/2016. (XII. 5.) 
Korm. határozat értelmében a Tanácsban az 
akkreditáltak által tanúsított szervezetek és a tanúsítás 
alapját képező követelményeket meghatározó 
szervezetek képviseletét is biztosítani kell, a következő 
szervezetek egy-egy képviselőjével: 

m) az MSZT, a mérésügyi szerv, az országos kamarák, 
n) a tudományos és műszaki egyesületek, 
o) az agrár, az informatika, a jogi és igazgatási, a 
gazdaságtudományok, a műszaki, az orvos- és 
egészségtudomány, a természettudomány képzési 
területen képzést folytató felsőoktatási intézmények, 
p) a gyártók, a forgalmazók és a fogyasztók 
érdekképviseleti szervezetei, a szakmai 
érdekképviseleti szervezetek, a minőségüggyel 
foglalkozó egyesületek, 
q) a piacfelügyeleti hatóságok. 

A vizsgálólaboratóriumokat, valamint a 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert 
hitelesítő szervezeteket és természetes személyeket 
képviselők megüresedett helyének betöltésére szintén 
képviselőket kell választani. 
Az új tagok jelölésének és megválasztásának előkészítése 
az NGM koordinálásával folyik. 

 
Az akkreditálásra vonatkozó jogszabályok 

 
- Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i, 
765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 
339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&from=HU  
 
- 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176687.330431  
 
- 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló 
Hatóságról és az akkreditálási eljárásról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193191.330641  
 
- 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló 
Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193408.317406  
 
- 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az Akkreditálási 
Tanácsról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193199.330643  
 
- 27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Akkreditáló 
Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193454.327893  
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A NAH által közzétett, aktualizált Nemzeti 

Akkreditálási Rendszer – NAR protokollok a 
következők: 

 
- NAR-01 Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás 
szabályzata (NAH 4. kiadás, érvényes 2017. március 31-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-28 Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványról az 
MSZ EN ISO 14001:2015 szabványra történő áttérés 
szabályzata (NAH 2. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től) 
- NAR-29 Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványról az MSZ 
EN ISO 9001:2015 szabványra történő áttérés szabályzata 
(NAH 2. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től) 
- NAR-31 Rugalmas terület akkreditálási szabályzata (NAH 
1. kiadás, érvényes 2016. április 26-tól) 
- NAR-33 Az MSZ ISO/IEC 27006:2013 szabványról az 
ISO/IEC 27006:2015 szabványra történő áttérés szabályzata 
(NAH 1. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től) 
- NAR-34 Az MSZ EN ISO 13485:2012 szabványról az 
MSZ EN ISO 13485:2016 szabványra történő áttérés 
szabályzata (NAH 1. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-től) 
- NAR-35 Szabályzat új akkreditálási tevékenységek 
felvételére és az akkreditálási követelmények változásának 
bevezetésére (NAH 1. kiadás, érvényes 2016. augusztus 22-
től) 
- NAR-54 Panaszok és jogorvoslati eljárással kapcsolatos 
kérelmek kezelése (NAH 4. kiadás, érvényes 2017. március 
14-től) 
- NAR-86 Szakmai Tanácsadó Testület ügyrendje (1. kiadás, 
érvényes 2016. június 30-tól) 
- NAR-87 Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje (2. 
kiadás, érvényes 2016. december 2-től) 
 

KÖZLEMÉNY a NAH módosuló eljárási szabályairól – 

érvényes 2016. augusztus 22-től. (lásd itt). 

 
A NAH által közzétett, aktualizált Nemzeti 

Akkreditálási Dokumentumok – NAD nyomtatványok a 
következők: 

 

- NAD-102 Jelentős változás bejelentés (1. kiadás - 2016. 
ápr.) 
- NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált terület 
bővítésére (2. kiadás - 2016. nov.) 
és mellékletei: 

- NAD-103-1A Vizsgáló laboratórium (1. kiadás - 2016. 
ápr.) 
- NAD-103-1B In vitro orvosi diagnosztikai vizsgáló 
laboratórium (1. kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-103-2 Mintavevő szervezet (1. kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-103-3 Kalibráló laboratórium (1. kiadás – 2016. 
ápr.) 
- NAD-103-4 Jártassági vizsgálat (1. kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-103-5 Terméktanúsítás (1. kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-103-6/A Minőségirányítási rendszertanúsítás (1. 
kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-103-6/B Élelmiszer-biztonsági rendszertanúsítás 
(1. kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-103-6/C Energiairányítási rendszertanúsítás (1. 
kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-103-6/D Orvosi eszközök minőségirányítási 
rendszertanúsítása (1. kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-103-7 Személytanúsítás (1. kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-103-8 Ellenőrző szervezet (1. kiadás - 2016. ápr.) 

- NAD-103 EMAS - Személy, Kérelem EMAS hitelesítő 
személyek akkreditálására (2. kiadás - 2016. nov.) 
- NAD-103 EMAS - Szervezet, Kérelem EMAS hitelesítő 
szervezetek akkreditálására (2. kiadás - 2016. nov.) 
- NAD-104 Kérelem felügyeleti vizsgálatra (3. kiadás - 2017. 
febr.) 
- NAD-105 Kérelem más tagállamban akkreditált EU ETS 
hitelesítő nyilvántartásba vételére (1. kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-233 Bejelentő EU ETS hitelesítőknek (2. kiadás - 
2014. okt.) 
- NAD-103-10 Melléklet EU ETS hitelesítő szervezetek 
akkreditálásához és területbővítéséhez (1. kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-240 Iratátadási jegyzőkönyv (1. kiadás - 2016. ápr.) 
- NAD-540 Elégedettségi kérdőív (1. kiadás - 2017. jan.) 
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