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Felhívás
a Qualco-MAE jártassági vizsgálati programban való részvételre
A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete (MAE) 2019-ben megállapodást kötött a
WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Nonprofit Kft-vel
a jártassági vizsgálatok közös rendezéséről. A jártassági vizsgálatokat 2019-ben
magyarországi laboratóriumok, intézmények, szakmailag illetékes vállalkozások és személyek
számára rendezzük, négy témakörben, amelyekre akkreditált és nem akkreditált laboratóriumok
jelentkezést egyaránt várjuk.

A jártassági vizsgálatok feltételrendszere és témaköreinek részletes ismertetése
a Qualco-MAE programajánlatban található meg.
A Qualco-MAE programajánlat elérése: www.qualcomae.hu (Letölthető dokumentumok/2019 évi program)

Miért fontos és hasznos a jártassági vizsgálatokban való részvétel?
Az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint a jártassági vizsgálatban való részvétel elvárt eleme
az anyagvizsgáló laboratóriumok minőségbiztosítási rendszerének. A vizsgálati és kalibrálási
eredmények minőségbiztosításának és az ügyfelek előtti szakmai hitelesség erősítésének fontos
igazolása a részvétel a jártassági vizsgálati programokban.

Vegyen részt az Ön laboratóriuma, vállalata, intézménye is!
A Qualco-MAE jártassági vizsgálati programban való részvétel garantálja
a résztvevőknek a teljes anonimitást!
A Qualco-MAE jártassági vizsgálati program szakmai folyamata teljes egészében a WESSLING
Nonprofit Kft. professzionális feltételrendszerében zajlik, a jártassági vizsgálatokra vonatkozó MSZ
EN ISO/IEC 17043:2010 akkreditációs rendszerszabvány követelményei szerint.

A jártassági vizsgálati program menetrendje: céldátumok és határidők
A részvételi felhívás közzététele:
Jelentkezési határidő:
A jelentkezések visszaigazolása és a részvételi díj számlázása:
Jártassági vizsgálati minták (próbatestek) kiküldése:
Az eredményközlési adatlapok (online) kitöltésének határideje:
Előzetes kiértékelés közzététele a honlapon:
A zárójelentés összeállítása:
A zárójelentés elfogadása a MAE elnöksége által:
A zárójelentés közzététele:
Az egyéni értékelőlapok postázásának határideje a résztvevőknek:
Szakmai fórum a jártassági vizsgálat tapasztalatairól:

2019. szeptember 5.
2019. szeptember 27.
2019. október 4.
2019. október 15–17.
2019. november 15.
2019. december 5.
2019. december 13.
2019. december 17.
2019. december 20.
2020. január 31.
2020. február 24.

A jártassági vizsgálat szervezője és koordinátorai
A jártassági vizsgálat teljes folyamatában a szervező a WESSLING Nonprofit Kft.
Jártassági Vizsgálati Osztálya, koordinátor: dr. Bélavári Csilla, Szegény Zsigmond,
Czinege Imre, Dobránszky János, Harnisch József és Naszádi Anikó

Várjuk jelentkezését!
A jártassági vizsgálatokra való jelentkezés a megrendelőlap kitöltésével és beküldésével történik,
amelyet megtalál a Qualco-MAE jártassági vizsgálatok honlapján: www.qualcomae.hu
Budapest, 2019. szeptember 5.
....................
Dr. Czinege Imre
a MAE elnöke

