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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE HÍREK
A Nemzeti Akkreditálási Rendszer átalakításáról
szóló előterjesztés legfrissebb információi:

ASZEK elért eredményei:

Tagjaink közül többen is jelezték, hogy érdeklődnek az
előterjesztéssel kapcsolatos novemberi parlamenti
általános vita és felszólalások iránt, amelyet ebben a
„Hírlevelünkben” közre adunk:

Szeretnénk kiemelni, hogy az előterjesztésbe
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.

- 2015. november 17-én lezajlott a Parlamentben a
nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitája. A videó felvétel elérhető a
parlament
honlapján,
illetve
honlapunkon,
az aszek.hu „Hírek” menüpont alatt közvetlenül is
megtekinthető:
http://aszek.hu/index.php/hirek
/Az általános vita felvétele 5:29-től 6:40-ig
tekinthető meg./

Az ASZEK nevében levéllel fordultunk Mr.
Thomas Facklam-hoz, az European Cooperation for Accreditation (EA) elnökéhez,
amelyben az európai jogra hivatkozva kértük,
vizsgálják fölül azon álláspontjukat, miszerint
a NAT 2016. január 1-i megszűnésével
egyidejűleg a hazai akkreditált szervezetek
automatikusan
elvesztik
nemzetközi
akkreditációjukat.

Aktuális tagi létszám, csatlakozási felhívás

Aktualitások a minisztériumban

Tagjaink létszáma (2015. november 30.):
Örömmel értesítjük Tagjainkat, hogy Tagjaink
létszáma jelenleg 40.

Jelenleg az NGM-ben a Nemzeti Akkreditáló
Hatóság (NAH) SZMSZ-ét szerkesztik,
illetve az ehhez kapcsolódó szakmai anyagon
dolgoznak.
Mint már jeleztük, a díjszámítás információink szerint – az eddigi 4/2006
GKM rendeletben foglalt díjtételekhez képest
mérséklődni fog és várjuk a minisztériumtól
véleményezésre a vonatkozó előzetes szakmai
dokumentumot.

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

Az aktuális hírekről és eredményekről
következő „Hírlevelünkben” beszámolunk.
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