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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE

Kormányzati, hatósági aktualitások
A NAH elindította azt a folyamatot, amellyel a NAT
jogutódlásának, az EA és az EA MLA teljes jogú tagságának
mielőbbi elismertetéséhez vezet. Ennek keretében
-2016. február 11-én a NAH benyújtotta EA tagfelvételi
kérelmét.
- 2016. február 16-án Magyarország EU nagykövetének
vezetésével, a kormányzat illetékes képviselőinek bevonásával
egyeztető tárgyalást folytattak az EA és az illetékes EU
Bizottság vezetőivel. Ezen megegyeztek abban, hogy az
értékelési folyamatot fel kell gyorsítani és azt – rendkívüli
eljárás keretében – a lehető legrövidebb időn belül le kell
zárni.
- 2016. február 17-én az EA lecserélte honlapján a NAT által
akkreditáltak tanúsítványainak elfogadását nem ajánló
közleményét a következőre: az EA és a magyar minisztérium
közötti egyeztetések folyamatban vannak annak érdekében,
hogy az EA-nak bejelentett akkreditálási rendszer-változások
negatív hatásait a lehető legkisebbre csökkentsék.
- 2016. február 19-én a NAH benyújtotta EA MLA aláírási
státusz iránti kérelmét.
- 2016. február 23-án az EU nagykövet találkozott a
Bizottság DG GROW igazgatójával a helyzet mielőbbi
rendezése érdekében.
- 2016. március 1-én a NAH főigazgatója levélben
tájékoztatta az EA MLA aláíró külföldi akkreditáló
szervezeteket a jogutódlás hazai értelmezéséről, a NAH
elismertetés folyamatáról. Levelében felhívta a figyelmet a
Nemzetközi Akkreditálási Fórum IAF ID 3:2011 sz.
ajánlására a rendkívüli események kezeléséről, amelynek 5.1.
pontja szerint az akkreditált szervezet által kibocsátott
tanúsítványt hat hónapig nem érintheti, hogy a nemzeti
akkreditáló szerv a továbbiakban nem képes vagy nem
jogosult az akkreditációt végezni.
- 2016. március 15-én az EA vezetője értesítette a NAH
főigazgatóját, hogy a benyújtott dokumentumok értékelése
alapján az EA vezetősége támogatja a NAH tagságát. Ennek
megerősítésére az EA tagokat elektronikus szavazásra kérik
fel. Az EA MLA aláírói státuszról, illetve az ahhoz szükséges
értékelő eljárásról az EA MLA Tanács (MAC) dönt,
amelynek soron következő ülése 2016. április 19-21. között
lesz Rigában. A NAH képviselői megfigyelőként részt
vehetnek az EA technikai bizottságaiban és a MAC-ban.

ASZEK hírek
Közgyűlés
2016. február 17-én 10.00 órai kezdettel lezajlott az ASZEK
a 2016. évi rendes Közgyűlése, amelyen a 49 tagból 36 vett
részt. Az előzetesen kiküldött napirend és a csatolt, a
Közgyűlésen is ismertetett és megvitatott dokumentumok
alapján a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az ASZEK 2015.
évi tevékenységi és pénzügyi beszámolóját, valamint a 2016.
évi terveket, az ASZEK Menedzser Szervezet nonprofit Kftvé alakulását és annak alapító okiratát, továbbá az ASZEK új,
kibővített, módosított SZMSZ-ét.
A módosított SZMSZ értelmében az ASZEK-et az
Akkreditálási Tanácsban a mindenkori ASZEK elnök
képviseli.
A Menedzsment Szervezet működésének ellenőrzésére
háromtagú Klaszter Bizottság került megválasztásra,
amelynek elnöke egyben az ASZEK elnöke is. A titkos
szavazás eredményeként az előzetesen jelöltek közül a
Klaszter Bizottság tagja lett Dr. Ágoston Csaba, Bálint Mária
és Dr. Zanathy László. A Klaszter elnöke ismételten Dr.
Ágoston Csaba lett.
A 2016. évi ASZEK tagsági díjat a Közgyűlés egységesen
80.000.- Ft-ban állapította meg.
A közgyűlés jegyzőkönyve és az elfogadott dokumentumok
megtekinthetők honlapunkon; www.aszek.hu .

Tevékenységek
- Az ASZEK kezdeményezésére azon ASZEK-tagok
részére, akik azt külföldi érintettségük miatt igényelték, a
NAH angol nyelvű igazolást állított ki az akkreditáltak
meglévő
jogosítványairól,
azok
érvényességéről.
Természetesen
ilyen
igazolást
kérésre
bármely
akkreditáltnak kiad a NAH.
- Az ASZEK vállalta az Akkreditálási Tanács tagjainak
delegálását célzó, az NGM felhívása alapján beérkező
jelölésekkel, majd a jelölések alapján az NGM-ben 2016.
március 17-én megtartott jelölőgyűléssel és tagdelegálással
kapcsolatos szervező és adminisztrációs feladatokat. A
jelölőgyűlés sikeresen lezajlott, az eredményekről a
következő oldalon külön adunk tájékoztatást.
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Akkreditálási Tanács tagok delegálása

ASZEK hírek

Az Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII. 23.)
Korm. határozat értelmében a Kormány javaslattevő,
tanácsadó és véleményező szerveként Akkreditálási
Tanácsot kell létrehozni. A határozat alapján a
Tanácsba a határozat 5. pontjában megadott területek
és szervezetek 2016. március 31-ig az iparügyekért
felelős
miniszternek
címzett
nyilatkozattal
delegálhatnak egy-egy tagot. A Tanács létrejötte
érdekében az NGM felhívta az akkreditáltakat, hogy
2016. február 29-ig tegyenek ajánlást a Tanácsba
delegálandó tagokra. A beérkezett ajánlások alapján a
delegáltak megválasztására 2016. március 17-én 10:00
órára az NGM jelölőgyűlést szervezett az akkreditáltak
számára. A jelölőgyűlésen az egyes szakterületeken a
230 akkreditált képviselői – titkos szavazással – a
következő személyeket delegálta:
a) vizsgálólaboratóriumok:
dr. Horkay Béla, NÉBIH laboratóriumok
b) mintavevő szervezetek:
Deák Miklós, Fővárosi Vízművek Zrt.
c) kalibráló laboratóriumok: Baranyai Attila,
KALTECH Méréstechnikai Kft.
d) jártassági vizsgálatot szervező szervezetek:
Dr. Sárkány Erika, QualiCont Kft.
e) terméktanúsító szervezetek: Pataki Erika, ÉMI Kft.
f) irányítási rendszereket tanúsító szervezetek:
Kodolányi Gábor, C-E-S Bt.
g) személyzettanúsító szervezetek:
Dénesné Wiegand Krisztina, ÉMI-TÜV SÜD Kft.
h) ellenőrző szervezetek, a hatóságok kivételével:
Gyökér Imre, ÉMI-TÜV SÜD Kft.
i) referenciaanyag-gyártó szervezetek: Nincs akkreditált
j) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert
hitelesítő szervezetek vagy természetes személyek:
Bodroghelyi Csaba József
k) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló törvény
szerinti hitelesítő szervezetek:
Szaniszló Mihály, Rendszertechnika Fejlesztő Kft.
Az l) Akkreditált Szervezetek Klasztere delegáltja az
ASZEK SZMSZ-ének megfelelően az ASZEK elnöke:
Dr. Ágoston Csaba
A delegálásról szóló nyilatkozatokat az elfogadott
ügyrend szerint a jelölőgyűlés elnöke, dr. Szép-Tüske
Rita Gabriella, az NGM Ipari és Építésgazdasági
Főosztály vezetője március 31-én továbbította a
miniszternek, aki a határozat értelmében április 30-ig
nevezi ki a tagokat és az Akkreditálási Tanács elnökét.

- Az ASZEK elnöke és a Menedzsment Szervezet képviselői
kinevezését követően bemutatkozó és egyben feladategyeztető
látogatást tett Devecz Miklós Úrnál, a NAH főigazgatójánál.
- A feladategyeztető megbeszélések alapján az ASZEK segítséget
nyújtott az EA-nak bemutatandó, aktualizált akkreditálási
protokollok angolra fordításában (NAR-01, NAR-08)
Csatlakozási Felhívás
Felhívjuk az akkreditálásban érintett, szermélyek, valamint
vállalkozások, szervezetek, intézmények vezetőit, hogy
csatlakozzanak Klaszterünkbe, amelyet megtehetnek
elérhetőségeinken, illetve az aszek.hu honlapunk
„Csatlakozás” menüpont alatt.

Aktuális ASZEK tag létszám
Örömmel értesítjük Tagjainkat, hogy tagságunk március 30
elérte az 52-t!
A Nemzeti Akkreditálási Rendszer jogszabályi háttere:
Az akkreditálási rendszer működési kereteit és feltételeit
meghatározó, 2016. január 1-től hatályos új jogszabályok:
- 2015. évi CCXXVIII. törvény a nemzeti akkreditálásról szóló
2015. évi CXXIV. törvény módosításáról
- 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló
Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
- 425/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló
Testület
megszűnéséhez
kapcsolódó
egyes
kormányrendeletek módosításáról
- 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló
Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
- 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az Akkreditálási
Tanácsról
A jogszabályok megtekinthetők a következő címeken:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15202.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15210.pdf
A NAT honlapján a Dokumentumok között már a NAH által
aktualizált protokollok is megtalálhatók (NAR-01, NAR-05,
NAR-06, NAR-54)
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