VIA – S Kft.
Jártassági Iroda

H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.
Tel: (36-1) 248-1931
Fax: (36-1) 248-1932
E-mail: via-s@via-s.hu

A NAH által NAH-8-0006/2019 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

Felhívás
2020-2021. évi jártasság vizsgálati program: „megszilárdult beton, bitumen, bitumenemulzió,
cement, habarcs, hidraulikus kötőanyagú keverékek, kőliszt és acél” vizsgálatok területén
A VIA-S Kft. Jártassági Iroda (továbbiakban: JI) meghirdeti az építőipar területén laboratóriumi vizsgálatokat végző
személyek, szervezetek, vállalkozások – továbbiakban: laboratórium – számára megszilárdult beton, bitumen,
bitumenemulzió, cement, habarcs, hidraulikus kötőanyagú keverékek, kőliszt és acél jártasság vizsgálati programot, a
jártasság igazolása érdekében.
A jártasság vizsgálati programot a JI az (MSZ) EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány szerint szervezi, rendezi és értékeli.
a) A jártassági vizsgálatot szolgáltató neve, címe:
VIA-S Kft. Jártassági Iroda
H-1112 Budapest, XI. Repülőtéri út 2.
Telefon:
+36 1 248 1931
Fax:
+36 1 248 1932
e-mail:
jartassagi.iroda@via-s.hu;
Honlap:
www.via-s.hu

via-s@via-s.hu

A NAH által NAH-8-0006/2019 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

b) Jártassági rendszert koordináló személyek:
név, beosztás:
telefon:
e-mail:

Bors Tibor - Jártassági Iroda vezető
+36 30 515 2512
jartassagi.iroda@via-s.hu

Horváth Viktória - koordinátor
+36 20 220 3073
horvath.viktoria@via-s.hu

c) A jártassági vizsgálati programban való részvétel feltételei
A jártassági vizsgálati programban valamennyi jelentkező laboratórium részt vehet, ha:
- rendelkezik a meghirdetett vizsgálatok elvégzéséhez szükséges személyi feltételekkel,
- rendelkezik a meghirdetett vizsgálatok elvégzéséhez szükséges és a szabvány előírásban leírt tárgyi
feltételekkel,
- biztosítja a szabványban előírt környezeti feltételeket,
- a jelentkező laboratórium mérése visszavezethető (a vizsgálathoz használt eszközök kalibráltak).
A fenti feltételek teljesülését a laboratórium képviselője a jelentkezési lap aláírásával igazolja.
d) Résztvevők várható létszáma és a minimális részvételi létszám:
Jártassági vizsgálati kör (JV) indításához szükséges minimális létszám 7 résztvevő laboratórium, valamint
laboratóriumok közötti összehasonlító (ILC) vizsgálat esetén 3 résztvevő laboratórium, amelytől a JI csak kivételesen
indokolt esetben tér el. Amennyiben egy vizsgálatot 3-nál kevesebb laboratórium rendel meg azt a JI törölheti.
e) A jártasság vizsgálati tételek átvétele:
A vizsgálati tételek a JI felügyelete alatt kerülnek előállításra minősített alvállalkozó bevonásával.
A jártasság vizsgálati tételek 2020. november 9-től, előzetes egyeztetés után átvehetők a
VIA-S Kft. telephelyén (1151 Budapest, Szántóföld utca 1.), illetve lehetőség van Pápán vagy Polgáron történő
átvételre, valamint a Jelentkező által megadott címre történő kiszállításra (utóbbi térítés ellenében).
A vizsgálatokhoz egységes elvégzéséhez szükséges tudnivalókat tartalmazó útmutatót a jártasság vizsgálati tételekkel
együtt adjuk át.
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f) A résztvevők egymástól való függetlensége, az eredmények meghamisításának megakadályozása
A jelentkezési lap és a szerződés aláírásával a résztvevő laboratóriumok felelősséget vállalnak a vizsgálatok
elvégzésének és a vizsgálati eredmények tisztaságáért. A laboratóriumok a vizsgálati eredményeiket a JI által
rendelkezésükre bocsátott eredménybekérő táblázatban adják meg, valamint a vizsgálati jegyzőkönyvek elektronikus
beküldésével együtt. A táblázatok értékelésbe történő bevonásának feltétele annak hiánytalan kitöltése, a mérési és
számított értékek a szabványban megadott módon történő közlése. A hiányos vagy nem megfelelően kitöltött
táblázatok visszaküldésre kerülnek még az értékelés előtt.
Az eredeti jegyzőkönyveket és az azokhoz tartozó mérési lapokat a laboratóriumoknak a kell megőrizniük.
A vizsgálati jegyzőkönyveken a mérési bizonytalanság megadása önkéntes jellegű, a JI a statisztikai értékelés során
nem veszi figyelembe, csak és kizárólag kutatási célra használja fel.
g) A jártasság vizsgálati program ütemterve:
-

A jelentkezési felhívás kiküldése (közzététele a www.via-s.hu honlapon):
2020. július 15.

-

A jelentkezés határideje és módja:
2020. augusztus 14., a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével.

-

A szerződések aláírásának és érvénybe lépésének határideje:
2020. szeptember 4.
A szerződés aláírásával a jelentkező tudomásul veszi, hogy a VIA-S Kft. jogosult a részvételi díj 50%-ának
kiszámlázására. A számla ellenértékének kiegyenlítése a jártasság vizsgálati minták átvételének/jártasság
vizsgálati programban való részvételnek feltétele.

-

A jártasság vizsgálati minták elszállítása, átvétele, kiküldése (nem vonatkozik a laboratórium által készített
próbatestekre):
2020. november 9-től, előzetes egyeztetés után.

-

A vizsgálati eredmények megküldési határideje a JI által megküldött táblázatban, elektronikus úton:
2021. március 5.
Amennyiben a vizsgálati eredmények (eredménybekérő táblázat) és a jegyzőkönyvek 2021. március 5-ig nem
érkeznek be, a laboratórium kimarad az értékelésből és csak a 2021. nyarán sorra kerülő pótértékelésben vehet
részt. A pótértékélés díjszabása az aktuális jártasság vizsgálati program árainak 15%-kal emelt összege. A
pótértékelés során a résztvevő laboratóriumok az eredeti jártasság vizsgálati mintáktól eltérő vizsgálati tételeket
kapnak.
A szerződés aláírásával a jártasság vizsgálati programra jelentkező tudomásul veszi, hogy a laboratórium által
beküldött eredmények fogadásával a VIA-S Kft. jogosult a részvételi díj második 50%-ának kiszámlázására. A
számla ellenértékének kiegyenlítése a vizsgálati eredmények feldolgozásának feltétele.

-

A résztvevő laboratóriumok által beküldött vizsgálati eredmények feldolgozási határideje:
2021. április 30.

-

Jártassági Jelentés kiadásának határideje:
2021. május 14.
A Jártassági Jelentésben szereplő kód feloldását (mely a laboratóriumot azonosítja) a külön értesítésben kapja
meg a laboratórium.
h) A résztvevők teljesítményének értékelésére szolgáló kritériumok:

A résztvevők teljesítmény értékeléséhez használt követelményszint az (MSZ) EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány B
mellékletének B.4.1. szakaszának c/1 pontja szerint kerül meghatározásra (z tényező).
A laboratórium működésének értékelését a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkor tartja megfelelőnek (elfogadhatónak),
ha a laboratórium eredményei a jártassági vizsgálaton a következő feltételeknek megfelel: – egyetlen mérendő
mennyiségnél sem fordul elő
- nem kielégítő eredmény (3<|z|),
– a bizonytalan (megkérdőjelezhető) eredmények száma 20%-nál kevesebb (2<|z|<3, 20%-nál kevesebb
esetben fordul elő).
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i)

Kapcsolattartás a laboratóriumokkal

A JI a résztvevő laboratóriumokat e-mail üzenetben értesíti a mintakiosztással kapcsolatos információkról, a
vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos kiegészítő információkról és a beküldött eredmények kiértékelésével
kapcsolatos információkról. Illetve az előbb felsorolt információkat honlapján a Hírek menüpont alatt is közzéteszi.
Egyéb ügyekben az elérhetőségeknél/koordináló személyeknél feltűntetett telefonszámokon állunk a laboratóriumok
rendelkezésére munkanapokon 8 és 16 óra között.
j)

A felhívás mellékletei:

Jártassági vizsgálat során meghirdetett szabványok és árak
További információk a www.via-s.hu honlapon a „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt találhatók.

Budapest, 2020. július 15.

Bors Tibor
Jártassági Irodavezető
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Horváth Viktória
Koordinátor
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