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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE 
a) A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete (a továbbiakban: MAE) céljai között szerepel a magyar-

országi laboratóriumok és más intézmények részére körvizsgálatok, összehasonlító vizsgála-
tok, összemérések, jártassági vizsgálatok rendezése a MAE által képviselt szakterületeken. 

b) Ez a szabályzat a MAE által az EN ISO/IEC 17043 szabvány alapján rendezett körvizsgálatok-
ra vonatkozik, a meghirdetésétől a zárójelentés kiadásáig és a pénzügyi elszámolásig.  

c) A szabályzatot a MAE elnöksége minden körvizsgálat előtt áttekinti és aktualizálja. A szabály-
zat jóváhagyása a MAE elnökének hatáskörébe tartozik, alkalmazásáért és karbantartásáért 
szintén ő a felelős. 

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

2.1. Körvizsgálat 
A „körvizsgálat”, a „laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálat”, az ”összemérés”, a „jártas-

sági vizsgálat” kifejezések e dokumentumban egymás szinonimái, és az angol „proficiency test” ki-
fejezésnek, valamint az „interlaboratory comparison” kifejezésnek felelnek meg. 

2.2. Rendező 
Az a szervezet, amely felelős a körvizsgálati tervben szereplő feladatok végrehajtásáért. E fo-

galom megfelelője az EN ISO/IEC 17043 szabványban: proficiency testing provider. 
Megjegyzés: 1) A rendező a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete, annak képviselője pedig a MAE elnöke. 

2) A kék és dőlt betűvel szedett szöveg valamely, az 5. pontban felsorolt körvizsgálati dokumentumra utal. 

2.3. Résztvevő 
A körvizsgálati felhívásra jelentkező laboratórium, szervezet vagy magánszemély, amely vagy 

aki vállalja a részvételi feltételeket, és értékelésre beküldi a vizsgálati eredményeit a rendezőnek. 
E fogalom megfelelője az EN ISO/IEC 17043 szabványban: participant. 

2.4. Szervező 
Egy (vagy több) személy, aki felelős az adott körvizsgálat teljes folyamatának koordinálásáért. 

A szervezőt a rendező bízza meg. E fogalom megfelelője az EN ISO/IEC 17043 szabványban: 
coordinator. 

A szervező az, aki a résztvevő körvizsgálati kódját meghatározza, és gondoskodik arról, hogy a 
körvizsgálati kód kizárólag a résztvevő megnevezett kapcsolattartójához jusson el. A szervezőt a 
körvizsgálati felhívásban meg kell nevezni.  

2.5. Alvállalkozó 
Az a szervezet vagy személy, akit a rendező bíz meg a körvizsgálati terv végrehajtásában való 

közreműködéssel. E fogalom két megfelelője az EN ISO/IEC 17043 szabványban: subcontractor, 
collaborator. Az alvállalkozót a körvizsgálati felhívásban meg kell nevezni. 

3. A BIZALMAS ADATKEZELÉS ELEMEI 

3.1. A körvizsgálat eseményeinek dokumentálása 
a) A szervező és az alvállalkozó írásos titoktartási nyilatkozatot tesz, amely garantálja a bizalmas 

ügykezelést és a körvizsgálat során tudomásukra jutott információk megőrzését. 
b) A körvizsgálat minden eseményét nyomon követhetően dokumentálni kell. A dokumentumot a 

készítőjének alá kell írnia. Aláírt dokumentumnak tekintendő a MAE titkárságára küldött és ott 
kinyomtatott e-mail is. A dokumentumokat körvizsgálatonként elkülönítve, a MAE titkárságára 
való beérkezésük dátumával és sorszámmal ellátva kell tárolni. 

c) A körvizsgálati dokumentumok visszakereshető tárolásáért és a bizalmas adatkezelésért a 
rendező hivatalos képviselője, vagyis a MAE elnöke felelős. 
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3.2. A résztvevő nevének és körvizsgálati kódjának együttes szerepeltetése 
a) Minden résztvevő anonimitását meg kell őrizni a nyilvános zárójelentésben, kiértékelésekben 

és az összehasonlító vizsgálattal kapcsolatos publikációkban. A zárójelentésben és a nyilvá-
nos kiadványokban a résztvevő csak a körvizsgálati kódjával szerepelhet. 

b) A résztvevő neve és körvizsgálati kódja együtt – vagyis azonosíthatóan – kizárólag az alábbi 
dokumentumokban szerepelhet: 

i. A szervező által elkészített kódolási adatlap. A kódolási adatlapot a szervező zárható és 
plombálható irattárolóba helyezi, és a MAE titkárságán tárolja. A kódolási adatlap tárolóját a 
szervező zárja le és nyitja fel.  

ii. A résztvevő körvizsgálati kódját tartalmazó, hozzá az átvételt igazoló módon eljuttatott, le-
vélben, amely az eredményközlési adatlap kísérőlevele. 

iii. A résztvevőnek az átvételt igazoló módon elküldött levél, amelyben a körvizsgálati kódot és a 
résztvevő hivatalos elnevezését is tartalmazó egyéni értékelőlapot a rendező megküldi.  

c) Vis major esetén a kódolási adatlap tárolóját más személy is felnyithatja, de csak minden 
résztvevő írásos beleegyezése után, két tanú jelenlétében. 

3.3. A papír alapú dokumentumok kezelésének szabályai 
a) A körvizsgálat lezárása után öt évvel a MAE titkárságán tárolt iratokat meg kell semmisíteni, a 

zárójelentés kivételével. Ennek elvégzéséért a MAE elnöke felelős. E szakasz érvényes a jelen 
szabályzat kiadása előtt keletkezett, papír alapú dokumentumokra is. 

3.4. Az elektronikus dokumentumok kezelésének szabályai 
a) A körvizsgálati felhívás kivételével a körvizsgálattal kapcsolatos elektronikus levelet csak az er-

re a célra fenntartott levelezési címen – korvizsgalat@gmail.com – lehet forgalmazni. A levélfi-
ók jelszavát a körvizsgálat kezdetén meg kell változtatni, és azt csak a szervező ismerheti. Vis 
major esetére a levélfiókjelszó biztonsági másolatát – zárható, plombálható irattárolóba he-
lyezve – a MAE titkárságán kell tárolni. 

b) A levélfiókot csak a szervező kezelheti (azok a személyek, akik titoktartási nyilatkozatot tettek). 
c) A résztvevő vizsgálati eredményeit tartalmazó eredményközlési adatlap csak akkor fogadható 

el, ha az az előírt formában, a jelentkezési lapon megadott képviselő e-mail címéről, csatolt 
fájlként érkezik. Az eredményközlési adatlapon a körvizsgálati kódon kívül a résztvevőre azo-
nosítására alkalmas adat nem szerepelhet. 

d) A bizalmas adatokat tartalmazó fájlokat, kinyomtatás után, a bizalmas adatokat tartalmazó, pa-
pír alapú dokumentumokkal azonos módon kell kezelni. 

e) Az elektronikus dokumentumokat tartalmazó elektronikus adathordozót a körvizsgálat lezárása 
után öt évvel, a papír alapú dokumentumokkal együtt meg kell semmisíteni. Ennek elvégzésé-
ért a rendező a felelős. 

4. A KÖRVIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁNAK MENETE 

4.1. A körvizsgálat pénzügyi tervezése 
A MAE elnöksége elfogadja a körvizsgálati tervet, felméri a várható költségeket, és meghatá-

rozza a részvételi díjat, amelyet a körvizsgálati felhívásban közöl. 

4.2. A szervező és az alvállalkozó megbízása 
a) A rendező megbízólevél átadásával, megbízza a szervezőt és az alvállalkozót a körvizsgálat 

végrehajtásának koordinálására, ill. az abban való közreműködésre. A szervező és az alvállal-
kozó díjazását szerződésben kell meghatározni a körvizsgálati felhívás kibocsátása előtt. 

b) A szervező tevékenységét önállóan végzi, szükség esetén a rendező által megbízott alvállal-
kozóval, amellyel a rendező külön szerződést köt. 
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4.3. A próbatestek előállítása 
A rendező, a szervező vagy az alvállalkozó előállítja (gyártja, beszerzi) a körvizsgálati próbates-

teket, biztosítva azok minőségtanúsítását, illetve szükség esetén a próbatestek homogenitását. 

4.4. A körvizsgálati felhívás és a résztvevők jelentkezése 
A körvizsgálatban való részvételre a rendező körvizsgálati felhívást és jelentkezési lapot küld a 

lehetséges jelentkezőknek. A jelentkezési lap az alábbi adatokat tartalmazza. 
 A résztvevő hivatalos neve:  
 A résztvevő számlázási neve:  
 A résztvevő számlázási címe: 
 A résztvevő cégjegyzékszáma:  
 A résztvevő adószáma: 
 A résztvevő kapcsolattartójának adatai: 

o Név 
o Telefonszám 
o E-mail cím 
o Az a cím, ahová a próbatesteket küldeni, szállítani lehet: 

 Irányítószám 
 Helység 
 Utca, házszám 

A jelentkezőnek a rendező számlát küld, amelynek kiegyenlítése jogosítja a jelentkezőt a kör-
vizsgálatban való részvételre. 

4.5. A próbatestek és az eredményközlési adatlap kiküldése a résztvevőknek 
a) A próbatestekkel együtt a résztvevők megkapják az eredményközlési adatlap mintapéldányát, 

amelyet elektronikus formában is meg kell küldeni nekik. 
b) Az eredményközlési adatlapra csak a résztvevő kódját szabad ráírni, a nevét tilos! 
c) Az eredményközlési adatlapot az elektronikus levélhez csatolt dokumentumként kell visszakül-

deni a körvizsgálati felhívásban megadott címre. 

4.6. A beérkező eredmények kiértékelése 
A résztvevő által visszaküldött eredmények kiértékelése a vizsgálati szabvány és az MSZ EN 

ISO/IEC 17043 szabvány előírásain alapul. A kiértékelést a szervező vagy az alvállalkozó végez-
heti; kilétét az adott körvizsgálatra nézve a körvizsgálati felhívásban meg kell határozni. 

4.7. A zárójelentés és az egyéni értékelőlap elkészítése és postázása 
a) A kiértékelést a 4.6. szakasz szerint végző szervező vagy alvállalkozó a véglegesítésre előké-

szíti az ekkor még csak a körvizsgálati kódot tartalmazó egyéni értékelőlapokat, amelyeket jó-
váhagyásra és aláírásra a rendezőnek ad át. 

b) A szervező és az alvállalkozó egyaránt elkészíti a zárójelentés részét képező szervezői / alvál-
lalkozói jelentést, amelyet jóváhagyásra a rendezőnek ad át. 

c) A MAE elnöksége a befejeződött körvizsgálatról szóló szervezői és alvállalkozói jelentést soron 
kívüli ülésen áttekinti. Az elnökség a következő intézkedéseket hozhatja:  

i. Elfogadja a szervezői / alvállalkozói jelentést, amely bekerül a zárójelentésbe.  
ii. Átdolgozásra, kiegészítésre, javításra stb. tesz javaslatot a jelentés készítőjének. A MAE el-

nökségének írásos véleményét a körvizsgálat dokumentumai közé le kell fűzni. 
d) A rendező aláírása után a szervező ráírja a résztvevő nevét az egyéni értékelőlapra, majd 

gondoskodik annak a résztvevő számára az átvételt igazoló küldeményként való elküldéséről. 

4.8. Pénzügyi lezárás 
A MAE elnökségének értékelnie kell a körvizsgálathoz kapcsolódó bevételek és kifizetések 

megtörténtét és a körvizsgálat pénzügyi eredményességét, amiről az elnökség a MAE közgyűlés-
ének számol be. 
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5. A KÖRVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI 
A körvizsgálathoz az alábbi dokumentumok tartoznak (az azonosítóban szereplő x a MAE kör-

vizsgálatainak folyó sorszámát és évét jelenti (pl. x = 3/2017): 

Azonosító Megnevezés Jelleg Kezelés 
KÖRV-x-01 A szervező megbízólevele Dokumentum Kapja a szervező 
KÖRV-x-02 Az alvállalkozó megbízólevele Dokumentum Kapja az alvállalkozó 
KÖRV-x-03 Titoktartási nyilatkozat Dokumentum A rendező megőrzi 
KÖRV-x-04 Körvizsgálati terv Dokumentum A rendező készíti el 
KÖRV-x-05 Levélfiókjelszó biztonsági másolata  Dokumentum Bizalmas 
KÖRV-x-06 Körvizsgálati felhívás Dokumentum A rendező készíti el 
KÖRV-x-07 Jelentkezési lap Űrlap Visszaküldendő 
KÖRV-x-08 Számla Számlalevél A rendező küldi a résztvevőnek 
KÖRV-x-09 Kódolási adatlap Dokumentum Bizalmas 
KÖRV-x-10 Körvizsgálati kódot tartalmazó levél Dokumentum Bizalmas 
KÖRV-x-11 Eredményközlési adatlap Űrlap Visszaküldendő, bizalmas 
KÖRV-x-12 Zárójelentés Dokumentum A 4.7. szakasz szerint 
KÖRV-x-13 Egyéni értékelőlap Dokumentum Bizalmas 
KÖRV-x-14 Elnökségi vélemény Dokumentum MAE belső dokumentum 

A dokumentumoknak a MAE titkárságán történő megőrzésének időtartama 5 év. 

6. SZABVÁNYHIVATKOZÁSOK ÉS KIÉRTÉKELÉS 

6.1. Szabványhivatkozások 
a) A körvizsgálati felhívásnak fel kell sorolnia az összes, a vizsgálat végrehajtásához szükséges 

és a kiértékelés során alkalmazandó szabványokat. 
b) A szabványokról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk. 

6.2. Elemzés, kiértékelés és elfogadási kritérium 
a) A résztvevők által az eredményközlési adatlapon közölt eredmények elemzése a 6.1.a) szerinti 

szabványok, továbbá az MSZ EN ISO/IEC 17043 szabvány előírásain alapul. 
Megjegyzés: az „elemzés” a szóban forgó ISO-szabvány 4.7.1.2 szakasza szerinti folyamatelem. 

b) A körvizsgálat statisztikai kiértékelése és a résztvevők eredményeinek elfogadása az 
MSZ EN ISO/IEC 17043 szabvány előírásain alapul. 
Megjegyzés: a „kiértékelés” a szóban forgó ISO-szabvány 4.7.2 szakasza, az „elfogadás” pedig a 
4.8.2.k), a B.3.2.1, a C.2.2.e) és a C.4.1.d) szakasza szerinti folyamatelem. 

7. REKLAMÁCIÓKEZELÉS 
a) A résztvevők a körvizsgálat bármely részletével kapcsolatban reklamálhatnak a MAE elnöké-

nek címzett levélben. 
b) A reklamáció kivizsgálásával a MAE elnöke egy, a reklamációban nem érintett, de kellően tájé-

kozott MAE-tagot bíz meg. A kivizsgálás eredményéről feljegyzés készül, ennek alapján a rek-
lamációra az Elnök 15 napon belül írásban válaszol. 

c) Amennyiben a résztvevő körvizsgálati kódjának nyilvánosságra kerülésére vonatkozó gyanú 
merül fel, akkor írásbeli reklamáció nélkül is ki kell vizsgálni a körülményeket. Ekkor a MAE el-
nökének a MAE Etikai Bizottságát kell felkérnie a kivizsgálás végrehajtására. 

d) A reklamációkhoz kapcsolódó iratokat a körvizsgálat dokumentumai között kell tárolni. 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
a) A MAE anyagi felelőssége a körvizsgálatban résztvevők részvételi díjának mértékéig terjed. 
b) Az itt vagy a felsorolt dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben az 

MSZ EN ISO/IEC 17043 szabvány előírásai, illetve a Ptk. a mérvadó. 


