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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE HÍREK
A nemzeti akkreditálási rendszer átalakításáról szóló
elő terjesztés legfrissebb információi:
Tagjaink közül többen is jelezték, hogy érdeklő dnek az
elő terjesztéssel kapcsolatos októberi minisztériumi
egyeztetésrő l, amelyet ebben a „Hírlevelünkben” közre
adunk:

- a Kormány 2015. október 20-i ülésén elfogadta a
nemzeti
akkreditálás
átalakításáról
szóló
elő terjesztést, ennek értelmében 2016. január 1jétő l létrejön a Nemzeti Akkreditáló Hatóság
(NAH), mely átveszi a NAT minden feladatát,
jogait és kötelezettségeit, munkavállalói pedig
kormány-tisztviselő i
jogviszonyban kerülnek
továbbfoglalkoztatásra;
- az akkreditálási eljárás felépítése, az ott
igénybevett független szakértő i részvétel nem
változik, továbbra is értékelő csoport és akkreditáló
bizottság fog az eljárásban közremű ködni;
- az akkreditált státusz öt évre szól, és az EU ETS
hitelesítő k kivételével – ahol ezt uniós norma nem
engedi – első alkalommal évente, majd kétévenként
lesz szükség felügyeleti vizsgálati eljárásra.

ASZEK elért eredményei:
Szeretnénk kiemelni, hogy az elő terjesztésbe
egyetlen társadalmi szervezet
- az Akkreditált Szervezetek Klasztere
(ASZEK) került
be
az Akkreditálási
Tanácsba, mint az akkreditált szervezeteket
tömörítő érdekképviseleti szakmai szervezet.
- az ASZEK részt vesz majd a felállítandó
Szakmai Bizottságok (SZB) kialakításában,
ügyrendjük meghatározásában.
IV. ÖKOINDUSTRIA:

A 2015. október 14 -16. között megrendezett
IV.
ÖKOINDUSTRIA
nemzetközi
szakkiállításon az ASZEK is, mint új Klaszter
bemutatkozott.

Szabványügyi hírek, csatlakozási felhívás

Aktualitások a minisztériumban

Aktuális szabványügyi hírlevelek az alábbi linken
érhető ek el (forrás: mszt.hu):

Jelenleg az NGM-ben a díjszámításhoz
kapcsolódó
anyagon
dolgoznak.
A díjszámítás - információink szerint - a
4/2006 GKM rendeletben foglalt díjtételekhez
képest mérséklő dni
fog és
várjuk
a
minisztériumtól véleményezésre az
erre
vonatkozó
elő zetes
szakmai
dokumentumokat.

http://89.133.144.75/newsletter/19






Szabványosítási Világnap – „A szabvány
a közös világnyelv”
A nemzeti szabványállomány változásai
Októberi magyar nyelvű szabványok
Szabványok szövegének változása
[…]

Csatlakozási Felhívás
Felhívjuk ezúton az akkreditálásban érintett
vállalkozások, szervezetek, intézmények vezető it,
hogy csatlakozzanak Klaszterünkbe, amelyet
megtehetnek elérhető ségeinken, illetve az aszek.hu
honlapunk „Csatlakozás” menüpont alatt.

Információink szerint november elején a
minisztérium
képviselő i
Milánóba
látogatnak, ahol a nemzeti akkreditálási
rendszer átalakításáról és a felállítandó
Nemzeti Akkreditálási Hatóság (NAH) EA
általi megfeleltetésérő l is egyeztetnek,
amelynek
eredményeirő l
következő
„Hírlevelünkben” beszámolunk.
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