
 

Iktatószám: KÖRV-3/2017-06 

FELHÍVÁS 
KÖRVIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete (MAE) mint rendező körvizsgálatot# rendez magyarországi 
laboratóriumok, intézmények, szakmailag illetékes vállalkozások és személyek számára.  

A körvizsgálatra akkreditált és nem akkreditált laboratóriumok jelentkezést egyaránt várjuk. 

A körvizsgálat témája: az MSZ EN ISO 6507-1:2006 szabvány szerinti 
HV 5 és HV 10 Vickers-keménységmérés 

Miért fontos és hasznos a körvizsgálatokban való részvétel? 
Az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint a körvizsgálatban való részvétel elvárt eleme az akk-

reditált laboratóriumok minőségbiztosítási rendszerének. A vizsgálati és kalibrálási eredmények 
minőségbiztosításának és az ügyfelek előtti szakmai hitelesség erősítésének fontos igazolása a 

részvétel a laboratóriumok közötti összehasonlításokban, a körvizsgálati programokban. 

Vegyen részt az Ön laboratóriuma, vállalata, intézménye is!  
A HV 5 és HV 10 Vickers-keménységmérési körvizsgálatban 4 db próbatestet küldünk a résztve-

vőknek: a HV 5 és a HV 10 méréshez is 2-2 darabot. A vizsgálatot a vonatkozó szabvány, az 
MSZ EN ISO 6507-1:2006, előírásai szerint kell megvizsgálni, amely a Magyar Szabványügyi  
Testület boltjában megvásárolható (www.mszt.hu) vagy a MAE titkárságán tanulmányozható. 

A MAE garantálja a résztvevők számára a teljes anonimitást! 
A MAE mint rendező megőrzi résztvevők anonimitását a körvizsgálatra való jelentkezéstől 

kezdve örökre. A dokumentumokban a résztvevők csak a kódjukkal szerepelnek. A résztvevő 
neve és kódja együtt csak a kódolási adatlapon, a résztvevő által megadott címre postázott 

eredményközlő adatlap kísérőlevelén s végül a részvételt igazoló egyéni értékelőlapon szere-
pel. 

A körvizsgálat menetrendje  
 Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15. 
 A jelentkezések visszaigazolása és a részvételi díj számlázása: 2017. szeptember 22. 
  A tértivevényes levél kiküldése: 2017. október 2. 

(próbatestek, a körvizsgálati kódot, eredményközlési adatlap) 
Az eredményközlési adatlapok visszaküldésének (e-mail) határideje: 2017. október 20. 
 Az eredmények kiértékelése és a szervezői jelentés összeállítása: 2017. november 13.  
 A zárójelentés elfogadása a MAE elnöksége által: 2017. december 1.  
 Az egyéni értékelőlapok postázása a résztvevőknek: 2017. december 8. 

A körvizsgálat szervezői  
A körvizsgálat teljes folyamatának koordinálásáért felelős szervezőnek a MAE elnöke  

Dobránszky Jánost, dr. Gillemot Lászlót és Tolnainé Naszádi Anikót bízta meg. 

Várjuk jelentkezését! 
A körvizsgálatra való jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével történik, 

amelyet megtalál a MAE honlapján: www.MAE2012.hu  
Budapest, 2017. augusztus 30. 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 
Dr. Czinege Imre 

a MAE elnöke 
                                                
# A „körvizsgálat”, „laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálat”, „jártassági vizsgálat”, „összemérés” kifejezések 
mindegyike megfelel az EN ISO/IEC 17043 szabványban szereplő „proficiency test” angol nyelvű fogalomnak. 


