ISO/IEC 17025:2017 áttérési ütemterv

Nemzeti Akkreditálási Rendszer
Áttérési ütemterv az ISO/IEC 17025:2017 (General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories) alkalmazására
1. változat

Jóváhagyta:

Bodroghelyi Csaba
főigazgató-helyettes

Készítésért felelős:

Kutas Viola,
osztályvezető

Hatálybalépés dátuma: 2017.12.22.

1/4 oldal

ISO/IEC 17025:2017 áttérési ütemterv

Tartalom
1.

A terv célja ............................................................................................................................. 3

2.

Személyi és tárgyi hatálya ..................................................................................................... 3

3.

Felkészülési ütemterv ............................................................................................................ 3

4.

Az ütemterv megvalósításának ellenőrzése ........................................................................... 4

5.

Kapcsolódó szabályzatok és jogszabályok ............................................................................ 4

Hatálybalépés dátuma: 2017.12.22.

2/4 oldal

ISO/IEC 17025:2017 áttérési ütemterv

1. A terv célja
Az „Áttérési ütemterv az ISO/IEC 17025:2017 (General requirements for the competence of testing
and calibration laboratories) alkalmazására” (továbbiakban: terv) célja biztosítani, hogy az ISO/IEC
17025:2017 kötelezően alkalmazandó követelményei teljesítésre kerüljenek.
Jelen terv célja, hogy meghatározza a teendőket, felelősöket és határidőket a követelmények
teljesítéséhez.

2. Személyi és tárgyi hatálya
Jelen terv személyi hatálya kiterjed a NAH által folytatott akkreditálási eljárásokban résztvevő
-

referensekre,
szakértőkre,
minősítőkre
vezető minősítőkre és
a jelenleg MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált szervezetekre.

Jelen terv tárgyi hatálya kiterjed a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által folytatott akkreditálási
eljárásokra és minden kapcsolódó folyamatra.

3. Felkészülési ütemterv
Az ISO/IEC 17025:2017 szabvány 2017. november 29-én jelent meg. Az átmeneti időszak a
felülvizsgálat szabvány közzétételének időpontjától számított 3 év.
Az átmeneti időszak során mind az akkreditálást végrehajtó NAH-ra, mind az ISO/IEC 17025
szabvány szerint akkreditált szervezetekre vonatkozik.
Az alábbi táblázat a NAH teendőit összesíti, ugyanakkor tájékoztatást ad az akkreditált
szervezeteknek is.
Tevékenység
EA képzésen (LC Training on ISO/IEC 17025)
való részvétel
Belső munkatársaknak bevezető képzés a
különbségekről
NAH képzési anyag kidolgozása a kétnapos
képzésre
Képzések meghirdetése 2018-ra

Felelős
főigazgató-helyettes

Közreműködik
főigazgatóhelyettes

főigazgató-helyettes
főigazgató-helyettes

2018.02.10.
főosztályvezetők,
osztályvezetők

Hatálybalépés dátuma: 2017.12.22.

2018.02.28.
2018.02.28.
2018.02.28

1. Mérföldkő: új szabvány képzési
anyag elkészül
Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumokra, ill.
mintavevő szervezetekre vonatkozó NAH
szabályzatok felülvizsgálata
Szabályzatok, formanyomtatványok
módosítása

Határidő
2018.01.23-24.

főosztályvezetők

minőségirányítási
vezető

2018.02.28.

minőségirányítási vezető
koordinálja

főosztályvezetők,
osztályvezetők

2018.03.31.
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Tevékenység

Felelős

Közreműködik

2. Mérföldkő: NAH szabályzatok és
formanyomtatványok megfelelnek
az ISO/IEC 17025:2017-nek
Képzések belső kollégáknak (beleértve
kiemelten a kockázatkezelést, kockázatalapú
gondolkodást)
Képzések szakértőknek, minősítőknek és
vezető minősítőknek

szervezés: HR referens
tartalom: főigazgatóhelyettes
szervezés: HR referens
tartalom: főigazgatóhelyettes

2018.04.30.

2018.03.01-től
folyamatosan,
2018.12.31-ig
2018.06.01

3. Mérföldkő: Kérelmek befogadása új
szabvány szerinti ellenőrzésre
Áttérési ütemterv bekérése az akkreditáltaktól
Képzések AB tagoknak

Képzések szervezeteknek

főosztályvezetők
szervezés: HR referens
tartalom: főigazgatóhelyettes
szervezés: HR referens
tartalom: főigazgatóhelyettes

4. Mérföldkő: Eljárások már csak az
új szabvány szerint folytathatók le

Határidő
2018.03.31

referensek

2018.06.30.
2018.05.01 – től
folyamatosan,
2018.12.31-ig
2018.05.01 – től
folyamatosan,
2019.12.31-ig
2020.06.30.

4. Az ütemterv megvalósításának ellenőrzése
A 3. bekezdésben részletezett ütemterv megvalósulásának ellenőrzése a főigazgató-helyettes
felelőssége, melyről havonta egyszer beszámol a főigazgatónak.

5. Kapcsolódó szabályzatok és jogszabályok
 2015. évi CXXIV: törvény a nemzeti akkreditálásáról szóló (a továbbiakban: Natv.),
 424/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet
 ISO/IEC 17025:2017 szabvány
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