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Kormányzati, hatósági aktualitások 

 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2016. 
április 1-től teljes jogú tagja az Európai 
Akkreditálási Együttműködésnek (EA)! 
(http://www.european-accreditation.org/) 

Varga Mihály miniszter úr kinevezte az Akkreditálási Tanács 
jelölőgyűlésén megválasztott – előző, 2016/3 hírlevelünkben 
bemutatott - delegáltakat 2016. április 30. napjával az 
Akkreditálási Tanács tagjává. A Tanács elnökévé a 
legnépesebb szakmai csoport (vizsgálólaboratóriumok) 
delegáltját, Dr. Horkay Bélát nevezte ki, aki a NÉBIH 
laboratórium koordinációért felelős elnöki megbízottja, és az 
ASZEK alapító tagja. 
 
Gratulálunk a Tanács tagjainak és az elnök úrnak, és sikeres 
munkát kívánunk! 
 

 
ASZEK hírek 

 
2016. április 14-i keltezéssel Az EU Bizottság Belső piac, 
ipar-, vállalkozás- és kkv-politika Főigazgatósága levélben 
tájékoztatta az ASZEK elnökét, hogy a NAH 2016. 
április 1-től az EA teljes jogú tagjává vált, és 
egyidejűleg levették az EA honlapjáról a korábban 
többször kifogásolt, a NAT akkreditációk érvényességét 
megkérdőjelező közleményt. 
 
Tevékenységek 
 
Az NGM felkérésére az ASZEK kérdőívben mérte fel az 
akkreditáltak érintettségét a NAH EA-MLA aláírói 
státuszának megszerzésében. A külföldön végzett 
akkreditációs tevékenységek és a hazai tanúsítások és 
minősítések külföldi használatának nagyságrendjére és 
eseteire vonatkozó kérdésekre kapott válaszokból 
levonható gazdasági következtetéseket az MLA értékelési 
folyamat mielőbbi lezárásának szükségességét kívánják 
alátámasztani.  
 
2016. május 31-én az ASZEK szakmai fórumot tart a 
Klaszter szakterületi munkacsoportjai 
megalakításáról, azok lehetséges feladatairól. Szeretettel 
várunk minden ASZEK-tagot 13.00 órakor a KSZGYSZ 
irodájában (1024. Budapest, Keleti Károly u. 11/A) 
 
2016. május 24-én rendezi a KSZGYSZ a „III. 
Környezetvédelmi mérés és mintavétel aktuális 
kérdései 2016” c. konferenciát, amelyen többek között 
Németh Zsolt, a NAH főigazgató-helyettese is előadást 
tart a NAH aktuális feladatairól és tevékenységéről. A 
Konferencia helyszíne: Hotel Aréna, 1148 Budapest, 
Ifjúság útja 1-3. 
További részletek a www.kszgysz.hu honlapon. 
Jelentkezni lehet e-mailen (kszgysz@kszgysz.hu), faxon 
(1-336-0393) vagy online. 

 

 
Csatlakozási Felhívás 

 
Felhívjuk az akkreditálásban érintett személyek, 

vállalkozások, szervezetek, intézmények vezetőit, hogy 
csatlakozzanak Klaszterünkbe, amelyet megtehetnek 

elérhetőségeinken, illetve az aszek.hu honlapunk 
„Csatlakozás” menüpontja alatt. 

 
 

Aktuális ASZEK taglétszám 
 
Örömmel értesítjük Tagjainkat, hogy tagságunk 
létszáma május 15-ig elérte az 55-öt! 
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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  
 

 
Elnézésüket kérjük, mert az előző 
hírlevelünkben hibásan jelentek meg a NAT 
honlapján fellelhető új szabályzatok. A most már 
ténylegesen olvasható, a Dokumentumok között 
külön kiemelve megtalálható, a NAH által 
aktualizált protokollok a következők:  
- NAR-01 Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati 
eljárás szabályzata (NAH 2. kiadás, érvényes 2016. 
április 25-től) 
- NAR-02 Szabályzat a visszavont szabványok 
jelölésére az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati 
eljárásokban (NAH 1. kiadás, érvényes 2016. január 
15-től) 
- NAR-06 Az akkreditálásban résztvevő minősítők és 
szakértők kiválasztása (NAH 1. kiadás, érvényes 
2016. február 1-től) 
- NAD-240 Iratátadási jegyzőkönyv (NAH 1. kiadás) 
 

 

mailto:ASZEK@kszgysz.hu
http://www.aszek.hu/
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15202.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15210.pdf
http://www.nat.hu/dokumentumok/NAR-01-NAH_2016_02_Hu.pdf
http://www.nat.hu/dokumentumok/NAR-01-NAH_2016_02_Hu.pdf
http://www.nat.hu/dokumentumok/NAR-02-NAH_01_Hu.pdf
http://www.nat.hu/dokumentumok/NAR-02-NAH_01_Hu.pdf
http://www.nat.hu/dokumentumok/NAR-02-NAH_01_Hu.pdf
http://www.nat.hu/dokumentumok/NAR-06-NAH_01_Hu.pdf
http://www.nat.hu/dokumentumok/NAR-06-NAH_01_Hu.pdf
http://www.nat.hu/dokumentumok/NAD-240_01%20Irat%C3%A1tad%C3%A1si%20jegyz%C5%91k%C3%B6nyv.xls

