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1. A terv célja
Az „ISO 50001:2018 áttérési ütemterv” (továbbiakban: terv) célja biztosítani, hogy a kötelezően
alkalmazandó követelményei teljesítésre kerüljenek.
Jelen terv célja, hogy meghatározza a teendőket, felelősöket és határidőket a követelmények
teljesítéséhez.

2. Személyi, szervezeti és tárgyi hatálya
Jelen szabályzat személyi és szervezeti hatálya kiterjed a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által
folytatott akkreditálási eljárásokban résztvevő
− referensekre,
− szakértőkre,
− minősítőkre
− vezető minősítőkre és
− a jelenleg MSZ EN ISO/IEC 17021-1 és az ISO 50003 szabványok szerint akkreditált
szervezetekre.
Jelen terv tárgyi hatálya kiterjed a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által folytatott akkreditálási
eljárásokra és minden kapcsolódó folyamatra.

3. Felkészülési ütemterv
A Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF - International Accreditation Forum) az IAF Resolution
2017-14 határozat az ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabványról az ISO 50001:2018
szabványra történő átállásról előrásban rögzítette az átállás követelményeit.
A határozat szerint az ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint tanúsított
energiairányítási rendszerek (EIR) tanúsítványai az ISO 50001:2018 szabvány megjelenésétől
számított 3 évig érvényesek.
Az ISO 50001:2018 szabvány 2018. augusztus 21-én jelent meg, ennek megfelelően az ISO
50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint tanúsított energiairányítási rendszer (EIR)
tanúsítványok 2021. augusztus 20-ig érvényesek. 2021. augusztus 21-től az ISO 50001:2011/MSZ
EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti tanúsítványok érvényüket veszítik.
A tanúsító szervezetek az ISO 50001:2018 szabvány megjelenését követő 18 hónapon belül 2020.
február 21-ig végezhetnek az ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint kezdeti,
felügyleti és újratanúsítási auditokat.
Az ISO 50001:2018 tanúsítási tevékenységének megfelelőségét a tanúsító testület az esedékes
akkreditálási eljárás, felügyeleti vizsgálati eljárás, illetve rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás
keretében igazolhatja.
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Tevékenység
NAH képzés szakértőknek, minősítőknek és vezető
minősítőknek és az Érintett AB tagoknak
Nyilatkozat, hogy az új követelményekre való
áttérést mikor vezették át az irányítási
rendszerükben, vagy mikorra tervezik az áttérés
bevezetését
NAH ellenőrzi az akkreditálási és felügyeleti
vizsgálati eljárásokon (ISO 50001:2018)
dokumentáció értékelés, helyszíni szemle,
megfigyelő audit eljáráselemek együttes
alkalmazásával.
Azon szervezetek, melyeknek munkahelyi
enrgiairányítási rendszer (EIR) tanúsítás esetén a
felügyeleti vizsgálati eljárásának kérelmezése nem
esedékes 2021. augusztus 20-ig a ISO 50001:2018
szabványra való felkészültségük igazolását kérhetik
rendkívüli felügyeleti vizsgálati során.
Az akkreditált energiairányítási rendszer (EIR)
tanúsítók áttérése az ISO 50001:2018 szabványra
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A rendkívüli felügyeleti vizsgálathoz a szervezeteknek be kell nyújtani:
− Az irányítási rendszer dokumentációnak a szabványok követelményei szerinti módosított
változatát
− A személyzet felülvizsgált kompetencia értékelését (a módosítások megjelölésével)
− Felkészülési programot intézkedések,
dokumentumok csatolásával.

határidők

feltüntetésével,

azokat

igazoló

4. Az ütemterv megvalósításának ellenőrzése
A 3. pontban részletezett ütemterv megvalósulását a vezető minősítők ellenőrzik, a referensek
közreműködnek.

5. Kapcsolódó szabályzatok és jogszabályok
− 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásáról
− 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási
eljárásról
− ISO 50001:2018 és ISO 50003:2014 szabvány
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