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ASZEK hírek 
 
Sikeres konferencia 
2017. október 25-én sikeresen lezajlott az „Akkreditálás – használjunk közös nyelvet” című, NAH-hal közösen szervezett 
konferenciánk. A több témakört összefogó eseményt nagy érdeklődés kísérte, részint azért, mert minden szervezet érintett a 
NAH bevezetésre váró elektromos ügyviteli rendszerének használatában. Érdekes volt meghallgatni többek között azt is, 
hogyan működik az akkreditálás rendszere Németországban, illetve, hogy nálunk milyen változások várhatók. Hallottunk 
tájékoztatást a metrológia magyarországi helyzetéről és a téma egységes szótáráról. Dr. Sárkány Erika, új AT elnök ismertette 
az Akkreditálási Tanács tevékenységét, és a Szakmai Bizottságok is beszámolót tartottak tevékenységükről. A konferencia 
programja és az előadók prezentációi honlapunkon elérhetőek a https://aszek.hu/akkreditalas-hasznaljunk-kozos-nyelvet 
linken. A konferencia résztvevőinek elégedettségi kérdőívet küldünk, hogy észrevételeik figyelembe vételével a jövőben minél 
sikeresebb rendezvényeket szervezhessünk. 
 
2017. október 14-én Dr. Ágoston Csaba „Mi az ASZEK? - Hatékony segítség a NAH párbeszéd megkönnyítésére – Laborok 
csatlakozásának feltételei” címmel az ASZEK tevékenységéről tartott előadást a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete 
Laborvezetői Fórumán, ahol a két szervezet együttműködési lehetőségei is szóba kerültek. 
 
Metrológia 
Tagjaink észrevételei szerint is aktuálissá vált a Nemzetközi Metrológiai Szótár (VIM) frissítése. Erre az eredeti fordítóktól 
kértünk az árajánlatot. A szakértői megbízás nettó ára 550 000 forint, ami bruttó 1 milliós kiadást jelent. Kérünk minden 
akkreditáltat, aki a naprakész szótár magyar nyelvű megjelenését fontosnak tartja, és elkészültének finanszírozásában részt 
vállalna, jelentkezzen az ASZEK-nél e-mailben vagy telefonon (aszek@kszgysz.hu; vagy +36 30 537-1003)! 
 
A VIM3 eredeti, angol/francia nyelvű aktuális változata a http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html címen 
megtekinthető, és a NAH honlapján keresztül a „hasznos linkek” között is elérhető. 
 

 
ASZEK Fórum 
Az aszek.hu weboldalunkon elérhető belső, zárt elektronikus fórum, ahol a tagok egymás között vitathatnak meg témákat, 
illetve kezdeményezhetnek új témákat. A fórum – bejelentkezés után – csak az ASZEK tagok kapcsolattartóinak elérhető. 
 
 

  ÖKOINDUSTRIA 2017              
 
November 8-10. között a Magyar Vasúttörténeti Parkban rendezte meg a KSZGYSZ az 5. Ökoindustria Nemzetközi 
Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítást. A kiállítás kísérőrendezvényeinek anyaga a 
www.okoindustria.hu, illetve a http://2017.okoindustria.hu/ honlapról letölthető. Köszönjük az ASZEK-standot felkereső 
kiállítók, előadók és látogatók megtisztelő jelenlétét! 
 

AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE 
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Minősítők véleményezése 
Az ASZEK honlapján (https://aszek.hu/) továbbra is lehetőség van a minősítők és szakértők egyéni értékelésére az 
„Értékelők véleményezése” kérdőív megnyitásával, vagy 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. (Eddig 45 szervezet összesen 63 értékelőről küldött véleményt, az elmúlt hónapokban viszont csak két új értékelő 
lapot kaptunk.) 

 

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. november 15-én 56 volt! 

 
 

Az Akkreditálási Tanács hírei 
 
November 7-én tartotta legutóbbi ülését az AT. Ezen többek között megvitatták az AT-SZB-k-ASZEK-NAH közötti 
kapcsolatokat, megtárgyalták az IAF-ILAC legutóbbi döntéseit. Utóbbiak a http://nah.gov.hu/hirek/386 oldalon 
megtekinthetőek. Eldöntötték, hogy a 2018-as NAH képzéseken 4 AT-tag ingyenesen vehet részt. Áttekintették a 2017-es évi 
munkatervet, az eddigi eredményeket, javaslatokat fogalmaztak meg a területbővítési díjak módosítására, a rugalmas 
akkreditálásra, valamint a hazai EU ETS díjszámítás felülvizsgálatára. 
 
A következő AT ülés a tervek szerint 2018. január 16-án lesz. 

 

Kormányzati, hatósági aktualitások 
 
2017. október 22-30. között Vancouverben tartotta az IAF és az ILAC közös, éves rendes munkacsoporti megbeszéléseit és 
közgyűlését, ahol 2017. október 29-én Devecz Miklós, a NAH főigazgatója átvehette a NAH és az ILAC, illetőleg az IAF 
Kölcsönös Elismerési Megállapodásainak aláírt okiratát. A ceremónia keretében hivatalosan is lezárult az a folyamat, amely a 
magyar akkreditáló szervezet 2016. évi szervezeti átalakulása következtében elveszített nemzetközi tagságainak visszaszerzését 
célozta. Így – a tavaly októberben megkapott EA MLA aláírói státusszal együtt – a NAH nemzetközi szervezetekben 
megszerzett teljes jogú tagságának eredményeként a világ 128 országában elfogadott a magyar megfelelőség-értékelés, és a 
hazai vállalkozások itthon tanúsíttatott termékei további tanúsítási és vizsgálati kötelezettség nélkül kerülhetnek piacra a 
megállapodásokban részes államokban. 
 
Újabb előrelépés a NAH nemzetközi kapcsolataiban, hogy november 9-10-én Rabatban a Magyar-Marokkói Gazdasági 
Együttműködés Vegyes Bizottságának ülésén aláírták a NAH és az IMANOR közti együttműködési megállapodást. Az 
együttműködés célja a két ország külgazdasági kapcsolatainak erősítése a technikai akadályok megszüntetésével. Kiemelten 
foglalkoztak a HALAL tanúsítás területét érintő kooperációval. 
 
Közleményt jelentetett meg honlapján a NAH a felügyeleti vizsgálati eljárás és az újraakkreditálási eljárás díjfizetéséről. A 

részletek itt olvashatók: http://www.nah.gov.hu/hirek/383 
 
Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok új verziójára való áttérés határideje 2018. március 15-re módosult. Az ISO és az 
IAF közös közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a határidőn belüli tanúsítás elmulasztásával a korábban megszerzett 
minősítés érvényét veszti. 
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Az akkreditált megfelelőség-értékelés és az ellátási lánc előnyeiről Sheronda Jeffries és Carmine Reda által írt összefoglaló a 
http://www.theauditoronline.com/benefits-of-accredited-conformity-assessment-and-the-supply-chain/ oldalon olvasható. 
A http://www.publicsectorassurance.org/ weboldal olyan esettanulmányokat mutat be, amelyek az akkreditált megfelelőség-
értékelés előnyeit taglalja a közigazgatásban, valamint a döntéshozók számára. A http://business-benefits.org/ honlap pedig 
az akkreditált tanúsítvány megszerzésének előnyeivel foglalkozik  vállalkozások számára. 
 
Szervezeti hírek 
Továbbra is várja a NAH a kitöltött NAD-540 Elégedettségi kérdőíveket. 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. 
 
Eljárás 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a NAH-nál is lehetőség van a kérelem és mellékletei elektronikus úton történő 
benyújtására. A kérelmet és az akkreditálandó területet részletező mellékletet (NAD-103, NAD-103-xx), valamint a NAD-104 
kérelmet aláírás után, pdf formátumban kell a titkarság@nah.gov.hu címre megküldeni, a NAD-240 Iratátadási jegyzőkönyv 
kitöltésével együtt. A területet részletező mellékletet MS Word formátumban is csatolni kell. 
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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 5. kiadás, érvényes 2017. július 10-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 4. kiadás, érvényes 2017. május 16-tól) 
- 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 
2. kiadás, érvényes 2017. augusztus 15-től) 
- 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: 

 
Ajánlás az akkreditálási kérelem formájára és tartalmára 
- NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált terület 
bővítésére (4. kiadás - 2017. augusztus 30.) 
és mellékletei: 

- NAD-103-1A Vizsgáló laboratórium (3. kiadás - 2017. 
okt.) 
- NAD-103-1B In vitro orvosi diagnosztikai vizsgáló 
laboratórium (2. kiadás - 2017. okt.) 
- NAD-103-2 Mintavevő szervezet (2. kiadás - 2017. 
okt.) 
NAD-103-3 Kalibráló laboratórium (1. kiadás – 2016. 
ápr.) 
- NAD-103-4 Jártassági vizsgálat (2. kiadás - 2017. okt.) 
- NAD-103-5 Terméktanúsítás (2. kiadás - 2017. okt.) 
-NAD-103-5B PEFC terméktanúsító szervezet (1. 
kiadás, 2017. július 7.) 
- NAD-103-6A Minőségirányítási rendszertanúsítás (2. 
kiadás - 2017. okt.) 
- NAD-103-6B Élelmiszer-biztonsági rendszertanúsítás 
(2. kiadás - 2017. okt.) 
- NAD-103-6C Energiairányítási rendszertanúsítás (2. 
kiadás - 2017. okt.) 
- NAD-103-6D Orvosi eszközök minőségirányítási 
rendszertanúsítása (2. kiadás - 2017. okt.) 
- NAD-103-6E PEFC irányítási rendszereit tanúsító 
szervezet (1. kiadás, 2017. július 7.) 
- NAD-103-7 Személytanúsítás (2. kiadás - 2017. okt.) 
- NAD-103-8 Ellenőrző szervezet (2. kiadás - 2017. okt.) 
-NAD-103-10 EU ETV hitelesítő szervezetek 
akkreditálása és területbővítése (2. kiadás - 2017. okt.) 
- NAD-103-11_01 EU ETV hitelesítő szervezetek (2. 
kiadás - 2017. okt.) 

- NAD-103 EMAS - Személy, Kérelem EMAS hitelesítő 
személyek akkreditálására (2. kiadás - 2016. nov.) 
- NAD-103 EMAS - Szervezet, Kérelem EMAS hitelesítő 
szervezetek akkreditálására (3. kiadás – 2017. okt.) 
- NAD-104 Kérelem felügyeleti vizsgálatra (6. kiadás - 2017. 
okt.) 
- 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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