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1.

Cél/érvényességi terület:

A szabályzat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) akkreditálási területének
kiterjesztését szabályozza az EA-1/22 előírásainak figyelembe vételével.
Az akkreditálási terület kiterjesztésre új igények felmerülésekor és az akkreditálási követelmények megváltozásakor kerülhet sor.
Az akkreditálásban érdekelt felek új igényei az alábbi módokon jelentkezhet:
• A jogilag szabályozott területen a kormányzat hatóságai törvényeket vezetnek be termékek
jóváhagyásáról (beleértve a szolgáltatásokat is) a biztonság, az egészségvédelem, a környezetvédelem, valamint a megtévesztés megakadályozása vagy a piaci verseny tisztességessége céljából;
• A jogilag nem szabályozott területen számos iparág vezethet be – részben egyes gazdasági
egységeken belül, részben az egész ágazatra kiterjedően – megfelelőség minősítési és jóváhagyási rendszereket, amelyek célja egy minimális műszaki színvonal elérése, az öszszehasonlítás lehetővé tétele, valamint azonos versenyfeltételek biztosítása.
A szabályzat tartalmazza az akkreditálás alapjául szolgáló követelmények (szabványáttérések)
változásakor szükséges lépéseket, tevékenységeket is.
A nemzeti akkreditálás rendszerében a NAH szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) 5. §-ában felsorolt akkreditálható szervezetekre és természetes személyekre a NAR-01 2. pontjában feltüntetett táblázatban
megjelölt normatív dokumentumokat, szakma-specifikus előírásokat és útmutatókat kell alkalmazni.
A NAH átveheti az alkalmazandó vagy eligazító dokumentumokat és/vagy közreműködhet ilyenek kidolgozásában. A NAH biztosítja, hogy e dokumentumok megfelelő felkészültséggel rendelkező személyek vagy bizottságok által kidolgozott dokumentumok legyenek, és ha célszerű,
gondoskodik az érdekelt felek részvételéről is. Ha vannak e célra alkalmazható nemzetközi dokumentumok, ezeket alkalmazza.
Az akkreditálási tevékenység és a megfelelőségértékelési program ismertetése:
A bevezetendő, új megfelelőségértékelési programot illetően a NAH szempontjából nem az a
kérdés, hogy a megfelelőségértékelő szervezet a bevezetendő, új megfelelőségértékelési programot végezheti-e, hanem, hogy az adott új megfelelőségértékelési program alapvetően felvehető-e
az akkreditálási tevékenységek közé. Megkülönböztetünk megfelelőségértékelési rendszert és
megfelelőségértékelési programot.
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2.

Fogalmak:

- Akkreditálási tevékenység: az akkreditáló testület tevékenysége, amely szerint egy
megfelelőségértékelési szervezet megfelelőségértékelési programját minősíti.
- Megfelelőségértékelési rendszer: szabályok, eljárások és vezetőség, amelyek célja a
megfelelőségértékelés végzése.
Megjegyzés: A megfelelőségértékelési rendszerek működhetnek nemzetközi, regionális, nemzeti
és ennél alacsonyabb szinteken.
- Megfelelőségértékelési program: a megfelelőség-értékelési rendszerhez kapcsolódik a megadott objektumok megfelelőségértékelése, amely során ugyanolyan meghatározott követelményeket, különös szabályokat és eljárásokat kell alkalmazni.
Megjegyzés: A megfelelőségértékelési rendszerek működhetnek nemzetközi, regionális, nemzeti
és ennél alacsonyabb szinteken.
- Akkreditálás alkalmazási területe (scope of accreditation): konkrét megfelelőségértékelő
szolgáltatások, amelyekre az akkreditálást kérték vagy kapták. (MSZ EN ISO/IEC 17011 szabvány 3. pontja szerinti fogalom)
- Akkreditálás kiterjesztése (extending accreditation): akkreditálás alkalmazási területének
bővítési folyamata. (MSZ EN ISO/IEC 17011 szabvány 3. pontja szerinti fogalom)
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3. NAH politikája új akkreditálási tevékenység és megfelelőségértékelési
program felvétele esetén
A NAH Magyarország nemzeti akkreditáló testülete. Tevékenységét a 765/2008 EK rendelet, valamint a nemzeti akkreditálási törvény szerint végzi Magyarországon. Mivel az akkreditálási tevékenység kiterjesztésének, kibővítésének jelentősége új akkreditálási tevékenységekkel az
utóbbi időben egyre fontosabbá vált, ezért a NAH, mind a gazdasági, mind pedig egyéb érdekelt
felek által megfogalmazott igény jelentkezése esetén támogatja ezek bevezetését. Új akkreditálási és megfelelőségértékelési programok akkreditálásba történő felvételével, a NAH minél szélesebb körben kívánja erősíteni a bizalmat az akkreditálás iránt.
Ezzel kapcsolatban a NAH az alábbi szempontokat fogalmazza meg:

1. A NAH alapvetően harmonizált szabványok alapján akkreditálja a megfelelőségértékelési
szervezeteket. Új akkreditálási tevékenységet, amelyre megfelelő harmonizált szabványt
dolgoztak, ki a NAH akkreditálási tevékenységi programjában kínál fel.
2. Csak akkor vesz fel a NAH új akkreditálási tevékenységet vagy megfelelőségértékelési
programot, ha a program, illetve tevékenység iránti igény és szükséglet igazolt, biztosított.
3. A NAH támogatja a szabványosítás eszközét új akkreditálási tevékenység vagy
megfelelőségértékelési program felvételével, hogy az érdekelt felek minél nagyobb arányú bevonását biztosíthassa.
4. A NAH új akkreditálási tevékenység vagy megfelelőségértékelési program felvételének
döntésekor pártatlanul és minden behatástól mentesen jár el.
5. Az áruk EU-n belüli és világviszonylatban történő szabad mozgásának elősegítése érdekében támogatja új hazai vagy nemzetközi megfelelőségértékelési program felvételét.
6. A NAH törekszik arra, hogy ezeket az új akkreditálási tevékenységeket illetve
megfelelőségértékelési programokat átláthatóan és hatékonyan értékelje és vezesse be.
7. A NAH az új akkreditálási tevékenység vagy megfelelőségértékelési program felvételét,
azaz akkreditálási tevékenységének kiterjesztését más európai akkreditáló testülettel és az
EA-val folytatott megfelelő információcsere alapján, valamint az erre vonatkozó EA szabályai (EA-1/22) szerint végzi.
Új akkreditálási tevékenység vagy megfelelőségértékelési program felvételének szükségessége
több okból kifolyólag történhet:

1. Törvényi, jogszabályi alapon (nemzeti és/vagy európai), amely az eddig nem akkreditáltan megkövetelt tevékenység végzése esetén előírja az akkreditált státusz meglétét (pl.:
UV védelmi rendelet, építési termék rendelet, stb.).
2. Új megfelelőségértékelési szabvány megjelenésével (pl.: ISO 14065).
3. A megfelelőségértékelési tevékenység szabványokkal történő konkretizálásával egyes
specifikus szakterületen (pl.: ISO 50001, EN 9104, ISO/TS 22003)
4. Programtulajdonosok (scheme owner) révén új saját megfelelőségértékelési program akkreditálásba történő felvételi igényével (pl.: British Reatil Consortium).
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5. A megfelelőségértékelő szervezetek új megfelelőségértékelési programjának megjelenésével (különös tekintettel a terméktanúsító szervezetekre, folyamatokra és szolgáltatásokra, személytanúsító szervezetekre).

4. Új akkreditálási tevékenység és/vagy megfelelőségértékelési program felvételének folyamata

4.1. Új akkreditálási területek igényeinek fogadása, kötelezettségek felmérésének elemzése
Új igények jelentkezhetnek:
• Jogszabályok változásakor,
• Szabványok változásakor,
• Egyéb EA, ILAC, IAF dokumentumok változásakor,
• Egyéb piaci szereplők igényéből adódóan.
Az új akkreditálási területekre vonatkozó információkat a NAH főigazgató-helyettese gyűjti és a
főosztályvezetők bevonásával elemzi.
A teljesítéshez szükséges feltételekről beszámoló készül mely alapján a főigazgató és a főigazgató-helyettes dönt arról, hogy a NAH felvállalja az új területre való felkészülést.
Megkülönböztetünk új akkreditálási tevékenységet és megfelelőségértékelési programot, amelyek tárgyát képezik a NAH akkreditálási tevékenysége kibővítésének, kiterjesztésének.

4.2. Új akkreditálási tevékenység felvétele
A megfelelőségértékelő szervezet számára az általános követelményeket az adott harmonizált
akkreditálási követelményszabvány mondja meg, ez képezi az alapját annak, amely szerint a
NAH az akkreditálást az egyes kategóriákban végzi.
Egy új akkreditálási tevékenységet egyrészt a jogszabály-alkotó, másrészt a nemzetközi akkreditálásban érintett szervezetek (EA, ILAC, IAF) kezdeményezhetik.
Azon új akkreditálási tevékenységek akkreditálhatóságának vizsgálatát, amelyek nem harmonizált szabványokon alapulnak, az EA, IAF és/vagy ILAC végzi. Ezen vizsgálatok eredményét a
NAH is átveszi.
A NAH együttműködik szabványosítási szervezetekkel, csakúgy mint az EA, ILAC és IAF grémiumaival új akkreditálási tevékenységek kidolgozásában,azok elfogadásában. Az új akkreditálási tevékenységeit a NAH felajánlja az érdekelt felek számára. Amennyiben egy multilaterális
egyezmény egy új akkreditálási tevékenység kölcsönös elismerését hozza be az akkreditálás területére, a NAH kérelmezi az aláírását ennek az egyezménynek és aláveti magát –amennyiben
szükséges- az erre vonatkozó szakértői értékelési eljárásnak.
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Az alábbi folyamatlépéseket veszi figyelembe a NAH új akkreditálási tevékenység bevezetésekor:
1. Információ és egyeztetés az Akkreditálási Tanáccsal az új akkreditálási tevékenységről.
2. A NAH kompetenciájának elemzése, hogy kivitelezhető-e az akkreditálási tevékenység
bővítése az erőforrások figyelembevételével.
3. Szükség esetén együttműködés nemzeti és/vagy nemzetközi grémiumokban az új akkreditálási tevékenység akkreditálásba való felvételét illetően.
4. Szükség esetén egy vagy több új szakmai bizottság létrehozása a szakmai és az akkreditálási szabályok kialakítása érdekében.
5. Az új akkreditálási tevékenységhez kapcsolódó hatóságok és más szervek bevonása
(szükség esetén) az alkalmazandó szabályok kialakítása miatt.
6. Az ÉCS új akkreditálási tevékenységgel érintett területtel történő bővítése új szakértőkkel,
minősítőkkel.
7. NAH érintett munkatársainak és az ÉCS érintett tagjainak képzése.
8. Új akkreditáló bizottsági tag(ok) felvétele (szükség esetén) az új akkreditálási tevékenységre.
9. Az új akkreditálási tevékenység felvétele.
10. Multilaterális egyezmény aláírásának kérelmezése a kölcsönös elismerés érdekében az új
akkreditálási tevékenységi területre.

4.3. Megfelelőségértékelési program felvétele
Az EA-1/22 követelményeinek betartásával végzi a NAH új megfelelőségértékelési program felvételét, akkreditálhatóságának vizsgálatát.
Azokat az új megfelelőségértékelési programokat, amelyeket a jogszabályalkotó hozott, a NAH
felveszi akkreditálási tevékenységei közé.
Azokat az új megfelelőségértékelési programokat, amelyeket az EA, IAF, ILAC vagy egy másik
akkreditáló testület értékelt (MLA), a NAH újra már nem értékeli, hanem elismeri a már meghozott vizsgálat eredményét és dönt annak felvételéről.
Azokat az új megfelelőségértékelési programokat, amelyeket érdekvédelmi szövetségek, csoportok, tanúsító szervezetek, gyártók vagy egyéb szervezetek ún. „magánérdekű”
megfelelőségértékelési programjait a NAH aláveti az akkreditálásba történő felvételük vizsgálatának, értékeli azt, és dönt az új program felvételéről. Az ilyen „magánérdekű” igényként felmerült új megfelelőségértékelési program felvételét a szervezetnek kérelmezni kell. A NAH a
megfelelőségértékelési program tulajdonosoknak figyelmébe ajánlja az EA-1/22 Annex 2 -t.
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4.3.1. Új megfelelőségértékelési program felvételének folyamata
Az alábbiak szerint, nyomon követhetően történik az új megfelelőségértékelési program felvétele:
1. A programtulajdonos kérelme az új megfelelőségértékelési program akkreditálhatóságának vizsgálatára.
2. Minden információt és dokumentumot, amely szükséges az új program értékeléséhez és a
felvételről hozott döntéséhez a kérelmezőnek kell a NAH számára rendelkezésre bocsátania.
3. A program vizsgálatához (értékeléséhez), valamint a NAH vezetősége részére a döntéshez elkészített dokumentumok programtulajdonos számára ezen szabályozás A függelékében található keretfeltételeknek és követelményeknek kell megfelelnie. A program
vizsgálatába és értékelésébe mind külső (Akkreditálási Tanács, Szakmai Bizottság), mind
pedig belső grémiumok segítségét (Pl.: Akkreditáló Bizottság, Szakmai Tanácsadó Testület), hatóságokat illetve egyéb érdekelt feleket is bevonhat. Azokra a programokra, amelyeket nemzetközi szinten alkalmaznak a 4.4. szakaszban leírtak a relevánsak.
4. Döntés az új megfelelőségértékelési program felvételéről.
5. Kérelmező értesítése a döntésről és a döntés közzététele a NAH honlapján.
6. Szükség esetén együttműködés nemzeti és/vagy nemzetközi grémiumokban az új program felvétele vonatkozásában.
7. Szükség esetén együttműködés szakmai bizottságokkal, hogy kialakíthatóak legyenek az
egységesen kezelendő szakmai és akkreditálási szabályok, követelmények.
8. Értékelő csoport bővítés az új programnak megfelelő szakértővel, minősítővel.
9. A NAH munkatársainak és az ÉCS tagjainak képzése.
10. Új AB tagok keresése (ha szükséges).
11. Az új program felvétele a NAH akkreditálási tevékenységei közé.

4.4. Együttműködés az EA-val és más nemzetközi akkreditáló testülettel
A NAH EA-val való együttműködése az EA-1/22 előírás szerint történt. A programtulajdonos
számára az alábbi pontok a relevánsak:
1. A tisztán nemzeti (hazai) alkalmazású megfelelőségértékelési programot a NAH megvizsgálja és dönt felvételéről akkreditálási tevékenységei körébe. Ilyen programok esetén
a NAH sem az EA-t, sem pedig más akkreditáló testületet nem von be.
2. Nemzetközi szinten alkalmazott programoknál a NAH meghatározza azt a nemzeti akkreditáló testületet, ún. „home-AB”-t, amely az első értékelést elvégezte és az ez utáni
esetleges programváltozásokat nyomon követte. Kizárólag csak ez az akkreditáló testület
az, amely ilyen esetben a programtulajdonossal együttműködik.
3. Ha ezek a programok az akkreditáló testület számára is meghatároznak követelményeket,
amelyek az EN ISO/IEC 17011 szabványból, a 765/2008 EK rendeletből vagy kötelező
EA, IAF, ILAC dokumentumokból indulnak ki, akkor ezeket a követelményeket a program tulajdonképpeni vizsgálatának, értékelésének megkezdése előtt az EA közgyűlésének
el kell fogadnia. Ez a program értékelésének folyamatát akár jelentős mértékben is meghosszabbíthatja.
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4. Az első programértékelés eredményeit az EA az adott akkreditáló testület („home-AB”)
révén rendelkezésre bocsáthatja. Az EA tagjai számára az eredményeket illetően 30 napos hozzászólási lehetőséget biztosít. A „home-AB” akkreditálási tevékenységébe csak
akkor kerülhet felvételre az új program, ha a hozzászólási időtartam lezárult, illetve az ez
idő alatt beérkező negatív visszajelzéseket tisztázták.
5. Abban az esetben, ha más akkreditáló testületek az új akkreditálási tevékenységet ugyanakkor veszik fel a tevékenységi körükbe, amikor a „home-AB”, ennek tényéről a „homeAB”-t értesítik.
6. Minden akkreditáló testületnek tájékoztatást kell adni a honlapján keresztül, ha új akkreditálási programot vesz fel felvételéről tevékenységei körébe.
7. A programtulajdonosok kérdéseiket kizárólag a „home-AB”-n keresztül intézik.
8. Azok a programok, amelyeknek alkalmazási területét a pusztán hazai, nemzeti szintről
nemzetközire emelnek, a 2-4. pontban leírt folyamaton mennek keresztül.

5.

Akkreditálási követelmények megváltozása

Az akkreditálási követelmények megváltozásakor a NAH minden esetben követi a nemzetközi
szervezetek útmutatóit.
A nemzetközi szervezetek útmutatói alapján a NAH elkészíti saját szabályzatát az adott megváltozott követelmény rendszerek bevezetésére. A szabályzat tartalmazza a NAH politikáját, a NAH
azon feladatait, valamint az akkreditált szervezetek, természetes személyek azon feladatait határidők feltüntetésével, amelyek szükségesek az eredményes bevezetéshez.

5.1.

NAH feladatai az áttérési időszakra

A megváltozott követelmények és a nemzetközi útmutatók alapján a NAH megállapítja az akkreditáltak biztonságos számára szükséges lépéseket, határidőket, mellyel biztosítani lehet az akkreditáltak részére a biztonságos felkészülést és a követelményeknek való megfelelés értékelésének lebonyolítását.
A követelmények változásáról a NAH az akkreditált illetve az akkreditálás alatt álló szervezeteket, természetes személyeket a honlapján tájékoztatja.
A NAH elkészíti áttérési tervét, mely alapján felszólítja az akkreditált szervezeteket, természetes
személyeket, arra, hogy megadott határidőre ők is készítsék el és küldjék meg a saját áttérési
programjukat.
Meghatározza a belső munkatársak, külső minősítők, szakértők, akkreditáló bizottsági tagok felkészüléséhez szükséges képzéseket és megszervezi azok megtartását.
A beérkezett áttérési programokat a NAH értékeli, összesíti és elkészíti az áttérési programját.
A követelmények megváltozása esetén az akkreditálás európai és nemzetközi szervezetei átmeneti időszakot határozhatnak meg, amelynek lejáratakor az új követelményeknek meg nem felelő
akkreditált szervezetek, illetve természetes személyek akkreditáltságát az Akkreditáló Bizottság
javaslatára a NAH visszavonja, illetve a visszavonás önkéntesen is kérelmezhető.
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Az áttérési periódus alatt a vonatkozó szabvány szerinti tanúsítványok lejárati idejének meghatározásakor az akkreditált szervezetnek figyelembe kell venni a vonatkozó szabvány kiadási dátumát. Ennek megfelelően az áttérési periódus lejárata utáni érvényességi időt nem lehet megadni,
s az érvényüket vesztett szabvány szerinti tanúsítványok érvényüket veszítik.
A NAH az Akkreditált tanúsítási tevékenységének megfelelőségét az esedékes akkreditálási eljárás, éves felügyeleti vizsgálati eljárás, illetve rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás keretében
igazolhatja, s az Akkreditált csak a sikeres áttérést követően adhat ki tanúsítványt az új szabvány
szerint.
A NAH az akkreditált irányítási rendszert tanúsító szervezetek előírt időre történő áttérés biztosítása érdekében az értékelési folyamatok megtervezéséhez határidőket határozta meg, melyről az
Akkreditáltakat tájékoztatja az alábbiakról:
a) szabvány szerinti tanúsításra vonatkozó akkreditálási és felügyeleti kérelmet befogadási
időpontja;
b) a tanúsító testületek kérelmezhetik megfelelőségük értékelését rendkívüli felügyeleti vizsgálat során, ennek befogadási határideje;
c) az előző szabvány szerinti akkreditálási, felügyeleti kérelem beadásának végső határideje
d) a NAH új szabvány szerinti kérelmek befogadási határideje.
A fenti határidők elmulasztása esetén a NAH nem tudja biztosítani, hogy a tanúsító testület az
IAF által meghatározott határidőn belül igazoltan megfelel az új szabvány szerinti irányítási
rendszer tanúsításának akkreditálási követelményeinek.

5.2.

Az akkreditáltak feladatai az áttérési időszakra

Ahhoz, hogy a NAH meg tudja tervezni az új szabvány szerinti áttérés akkreditálási programját
és ezzel biztosítsa az Akkreditáltaknak tervéhez igazodó akkreditált áttérési folyamatokat és azok
feltételeit, az Akkreditáltaknak a NAH által megadott határidőig be kell nyújtania az új szabvány
szerinti tanúsításra történő felkészülési, áttérési időtervét a NAH Irodájába.
Az áttérési időtervek összeállításakor az alábbiakra legyenek tekintettel:
−
belső személyzet, auditorok felkészítése, kompetenciák értékelése, felkészültség dokumentált bizonyítása;
−
meglévő és jövőbeli ügyfelek tájékoztatásának módja az áttérési időszakról, követelményekről;
−
az auditálási és tanúsítási tevékenységek időbeli áttekintése, időbeli ütemezése;
−
tanúsítási időszak és az áttérési ciklus áttekintése;
−
a tanúsítványok frissítéséhez szükséges tanúsítási döntések időbeli ütemezése.
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6.

Záró rendelkezések

6.1.

Jelen szabályzatot a NAH főigazgatója a 21/2016 számú főigazgatói utasításával adja
ki.

6.2.

Jelen szabályzat 2016. augusztus 22. napján lép hatályba.

6.3.

A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépéstől kezdődően alkalmazni kell.

6.4.

A szabályzat közzétételének minősül a NAH honlapján (www.nah.gov.hu) történő
megjelentetés.

6.5.

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a 2015. évi CXXIV.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a 2015. évi CXXIV. törvény különös szabályt nem állapít meg, a 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.

7.

FÜGGELÉKEK:

„A” függelék: Keretfeltételek és követelmények programtulajdonosoknak
„B” függelék: Információk, amit a programtulajdonosnak kell biztosítania
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„A” függelék:
Keretfeltételek és követelmények programtulajdonosoknak

1. A programtulajdonosnak jogilag azonosítottnak kell lennie.
2. A programtulajdonos feljogosítva kell legyen, hogy a megfelelőségértékelési program követelményeit meghatározza és azokat változtassa.
3. A programtulajdonos feljogosítva kell legyen, hogy a NAH-nál a programot képviselheti.
4. A programtulajdonosnak rendelkeznie kell programjának piaci relevanciájával és a piac támogatottságával. Ezek tartalmazhatnak állami kezdeményezéseket és szabályozási szükségleteket.
5. Az új benyújtott akkreditálási programnak egy nemzetközileg elfogadott
megfelelőségértékelési szabvány hatálya alá kell tartoznia, amely szerint a NAH az akkreditálást
végzi (pl. ISO/IEC 17020 és 17021).
6. A programkövetelmények nem ütközhetnek vagy zárhatják ki az 5. pontban megadott szabványokban megfogalmazottakat.
7. Amennyiben az akkreditáló testület irányába fogalmaz meg a benyújtott új program követelményeket, azok nem lehetnek ellentétesek a 765/2008 EK rendelet, az MSZ EN ISO/IEC 17011
szabvány, illetve az EA, ILAC, IAF vagy a NAH kötelezően alkalmazandó előírásaival. További, az MSZ EN ISO/IEC 17011 szabványra irányuló programkövetelményekhez az EA közgyűlésének elfogadása szükséges, amelyhez az EA (HHC) szolgáltatja az alapot. Ha egy eredetileg
nemzeti megfelelőségértékelési programot, amely további követelményeket fogalmaz meg az
MSZ EN ISO/IEC 17011 szabványhoz, nemzetközi szinten történő alkalmazásra kívánnak emelni, csak akkor lesz kötelező más akkreditáló testületek számára, amennyiben az EA közgyűlése
azt elfogadta.
8. Az új megfelelőségértékelési program nem mondhat ellent jogszabályi követelményeknek és
nem is igazolhatja azok teljesülését.
9. A programtulajdonosnak el kell ismernie mindazon megfelelőségértékelési szervezet eredményét, amelyeket a megfelelő multilaterális kölcsönös elismerési megállapodás alapján akkreditáltak, amennyiben az új program követelményeit teljesítik.
10. A programtulajdonosnak igazolnia kell, hogy a programot validálták. A validálásnak dokumentáltan az alábbiakat kell tartalmaznia:
11. A program céljának leírása.
12. A program követelményeinek leírása.
13. A megfogalmazott követelmények alkalmasságának elemzése a program céljának teljesülésére vonatkozóan
14. Módszerek leírása, amelyeket alkalmaznak a követelmények teljesülése érdekében
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15. A leírt módszerek alkalmasságának elemzése a követelmények

teljesülése érdekében

16. Döntés az alkalmazandó megfelelőségértékelésre vonatkozóan,
megfelelőségértékeléshez alkalmazandó szabvány megjelölését is

beleértve

a

17. A megfelelőségértékelési programra kiválasztott szabvány alkalmasságának elemzése
18. A programtulajdonosnak ki kell kötnie és garantálnia kell, hogy a megfelelőségértékelő szervezet a programot úgy használja, ahogy az eredetileg megadásra került. Azon semmilyen korlátozást vagy változtatást nem hajthat végre.
19. A programtulajdonos a felelős, hogy minden „aktív” akkreditáló testület és akkreditált
megfelelőségértékelő szervezet a program releváns információiról és fejlesztéseiről megkapja a
szükséges tájékoztatást, különösen a követelményeket érintő változtatásokról.
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„B” függelék:
Információk, amit a programtulajdonosnak kell biztosítania
1. Kész a programtulajdonos, hogy a NAH-ot a program értékelésének egyedüli értékelőjeként elfogadja?
2.

A program csak nemzeti szinten kerül alkalmazásra?

3. Használják-e már a programot aktuálisan egy EA-tag akkreditált megfelelőségértékelő
szervezete által?
4.

Az alábbiakat kell a programtulajdonosnak rendelkezésre bocsátania:
- Név, és ha releváns, rövidített megnevezés
- Jogi személyének típusa
- Cím és internetcím
- Tagok (ha releváns) és tagi szabályok
- A programtulajdonos rövid bemutatása
- A programtulajdonos egyéb releváns tevékenységeinek bemutatása
- Más szervezetekkel és hatóságokkal való kapcsolata nemzeti és európai szinten (ha van
ilyen)
- Műszaki tevékenységi területei (pl. légi közlekedés, élelmiszerbiztonság)
- A megfelelőségértékelési eljárás, amelyet a programtulajdonos ajánl (pl. terméktanúsítás, ellenőrzés)
- A programtulajdonos elismertségének földrajzi területe (pl. Magyarország, Európa, világszerte).

5.
Megkövetel-e a programtulajdonos az akkreditálás mellett még saját maga általi elismerést/ minősítést, amellyel a megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell? (Ha igen,
mellékelje a szükséges követelménydokumentumokat is.
6. Igazolások rendelkezésre bocsátása, amelyekkel az új program szükségességét és piaci
támogatottságát bizonyítják.
7. Melyik megfelelőségértékelő eljárást kell a program szerint alkalmazni (pl. terméktanúsítás? Vizsgálat?)? Kérjük, indokolja döntését, és mellékelje hozzá a követelménydokumentumokat is.
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8. Végez-e a programtulajdonos maga is vagy az általa meghatározott szervezet
megfelelőségértékelési felülvizsgálatokat (vagy hasonlóakat)? Ha igen, meg kell adni ezeket és
a követelménydokumentumokat mellékelni szükséges.
9. Ha a 8. pont igennel lett megválaszolva: A programtulajdonos megköveteli-e, hogy az
akkreditálási eljárás keretében a 8. pont szerinti felülvizsgalatát figyelembe vegyék és elfogadják? Ha igen, meg kell adni ezeket és a követelménydokumentumokat mellékelni szükséges.

10. Megkövetel-e a programtulajdonos a NAH-tól az EA-val való együttműködést, amely a
megfelelőségértékelő szervezet akkreditálásában nincs összefüggésben? Ha igen, meg kell adni
ezeket és a követelménydokumentumokat mellékelni szükséges.
11. Támaszt-e a programtulajdonos különös követelményeket az akkreditáló testület számára? Ha igen, meg kell adni ezeket és a követelménydokumentumokat mellékelni szükséges.

12. Mi a megfelelőségértékelés tárgya? Amilyen részletesen lehet, kérjük, adja meg (A
megfelelőségértékelés tárgya lehet: termék, szolgáltatás, készülék, folyamat, rendszer, személyek és helyek).
13. Melyek a megfelelőségértékelés tárgyának jellegére vonatkozó speciális követelmények?
Megjegyzések:
- A követelményeket tisztán és világosan kell megadni, hogy azokat a szervezetek, amelyek használni fogják, pontosan és egységesen értsék a lényegét.
- A követelményeket eredmények formájában kell megfogalmazni, szakszerűen megadva
az értelmezett határértékeket és hibahatárokat.
- Félreérthetetlen módon kell a követelményeket megfogalmazni (olyan fogalmakkal,
amelyek objektívak, specifikusak és szakmailag megalapozottak).
14. A mérési értékeket SI-mértékegységben adják meg?
15. Ha a megfelelőségértékelési program mintavételt is tartalmaz, meghatározandó, mely
mintavételi eljárást kell alkalmazni (az eredmények ismételhetősége és korrelációja miatt olyan
mintavételi eljárásokat kell alkalmazni, amelyek nemzetközi szabványokban meghatározottak
és statisztikai módszereken nyugszanak).
16. Vannak a programban vizsgálati vagy ellenőrzési eljárások? Ha igen, hol vannak ezek
dokumentálva?

17. A megfelelőségértékelési program tartalmazza-e a következő kritikus programelemeket
(az MSZ EN ISO/IEC 17000 szabvány „A” Függeléke szerint):
- A megfelelőségértékelés tárgyának kiválasztását, beleértve a követelmények kiválasztását, amelyeket értékelni kell, csakúgy, mint az információgyűjtést és a mintavételi tevékenységet.
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- Egy vagy több közlési módszer megadását (p. vizsgálat, auditálás), hogy a
megfelelőségértékelés tárgyában megfogalmazott követelmények teljesüljenek.
- A bizonyítékok igazolását, hogy a megfelelőségértékelés tárgyának követelményei
megbízhatóan teljesülnek-e, vagy bármilyen ezekhez kapcsolódó engedélyt, ellenőrzést.
- Felügyeleti tevékenység és ismételhetőségi felülvizsgálatok intervallumának és kiterjedésének vizsgálatát (ha releváns), hogy megállapítható legyen, hogy a
megfelelőségértékelés tárgyában a további specifikus követelmények teljesülnek-e.
18. Alkalmazza-e a program megfelelőségértékelési jel/jelkép használatát is? Ha igen, bizonyítania kell a programtulajdonosnak hogy a jel/jelkép levédett és hogy a jel/jelkép alkalmazásának szabályai meghatározottak. A programtulajdonosnak kell ezeknek a szabályoknak a betartását betartatni és kontrollálni.
19. Bizonyítékokat kell biztosítani, hogy a programot kompetens személyek fejlesztették,
alakították ki. A kompetenciának egyrészt a szakmai ismeretekre, másrészt az alkalmazott
megfelelőségértékelési eljárásokra kell kiterjednie.
20. Bizonyítandó, hogy a programban az érdekelt feleket meghatározták és bevonták.

21. Bizonyítandó, hogy a programot validálták. A validálásnak legalább azt kell bemutatnia,
hogy a programot egy tesztelési szakaszon teljes körűen átfuttatták azért, hogy a tervezett
használatra való alkalmasságát bizonyítsák.
Kérdések, amelyet figyelembe kell venni:
- Gyakorlati szempontból alkalmazható-e a megfelelőségértékelés úgy, ahogy azt eredetileg
megadták.
- A követelményeket úgy határozták-e meg, hogy az eredmények ismételhetősége és megbízhatósága biztosított legyen?
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