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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE
Kormányzati, hatósági aktualitások
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH)főigazgatójának
Devecz Miklóst
nevezték ki.
A NAH székhelye és elérhetőségei megegyeznek a korábbi
NAT-éval: 1119 Budapest, Tétényi út 82.
Levélcím:1464 Budapest, Pf. 1581

ASZEK hírek
- Az ASZEK titkári feladatait a jövőben Markó Csaba, a
KSZGYSZ szakértője látja el. Elérhetősége: Tel.: (1) 3507274, Mobil: (30) 537-1003, (70) 616-0764, aszek@kszgysz.hu;
kszgysz@kszgysz.hu .

- 2016. február 17-én 10.00 órai kezdettel tartja az ASZEK a
2016. évi rendes Közgyűlését, amelyre várjuk minden
A protokollok hozzáigazítása az új szervezeti rendhez ASZEK-tag részvételét. A közgyűlési meghívó megtalálható
folyamatban van, tervezeteiket reményeink szerint rövidesen honlapunkon; www.aszek.hu . A közgyűlésen kerül
véleményezhetjük.
kiválasztásra az Akkreditálási Tanácsba delegálandó ASZEK
képviselő.
A NAT jogutódlásának mielőbbi elismertetése, illetve a
működést hátráltató problémák rendezése érdekében 2016. - A NGM felhívással kereste meg az akkreditált
február 16-án a kormányzat képviselői egyeztető tárgyalást szervezeteket és személyeket, hogy az Akkreditálási
folytatnak az EA és az illetékes EU Bizottság vezetőivel.
Tanácsról szóló határozat a határozat 5. pontjában
felsorolt területek képviselői tegyenek javaslatot területük
Az NGM helyettes államtitkári szinten levélben kereste meg képviselőjére. Az ASZEK vállalta, hogy a jelölési
az EA-t, hogy vonja vissza a honlapján megjelent folyamatot megszervezi, beleértve a március 17-ére
közleményt, amely szerint nem ajánlják a megszűnt NAT tervezett jelölőgyűlést is. A további részletekről következő
által akkreditáltak tanúsítványainak elfogadását.
számunkban és honlapunkon adunk tájékoztatást.
Felkérünk minden akkreditáltat, hogy éljenek a
jelölés jogával!
- Az ASZEK nevében ismételten levéllel fordultunk Ms.
Lowri EVANS-hoz, a Bizottság Belső piac, ipar-, vállalkozásés kkv-politika (GROW) Főigazgatóság igazgatójához. Ebben
felhívtuk a figyelmét az EA-nak a NAT 2016. január 1-i
megszűnésével kapcsolatos közleményének uniós joggal nem
összeférhető voltára, az érvényes NAT akkreditációkra
gyakorolt hátrányos hatásaira, és az általuk tanúsított
szervezetek és termékek piaci ellehetetlenülésére. Egyben
kértük hathatós közreműködését a problémák mielőbbi
megszüntetésében.

Akkreditált Szervezetek Klasztere (ASZEK)
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A Nemzeti Akkreditálási Rendszer jogszabályi háttere:

Csatlakozási Felhívás

Az akkreditálási rendszer működési kereteit és feltételeit
meghatározó, 2016. január 1-től hatályos új jogszabályok:

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

- 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
Aktuális ASZEK tag létszám
Testület
megszűnéséhez
kapcsolódó
egyes
kormányrendeletek módosításáról
Örömmel értesítjük Tagjainkat, hogy tagságunk
- 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló
a február 17-ei Közgyűlés előtt elérte a 49-et!
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
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