
JrGYZÓKÖNYV
ll Akkrediláll sz(jryÉ:.i.k !!lrsZtele 20r6. éVi rendes KöZgyúlósélól

ldópont] 2016. l€bíuáí 17, 1o,o0 ólJ
Hely5zín: KszGYsZ lloda, 1024 Budapen, Keleti (ároly ü 11/A,

l, A Köi8yúlés megnyitása
Dr. A,aos:on csaba elnók;
Kósz.int] a Köi8yű]ó5en megje]enteket, lájékazralja a megjelenteket, hogY a (öz€yúlésldl a jegylőkönr.l

elkóSzítéséhe. hi:.gblvéte1 késuűí- (érí, hc§y jelezzók, ha ez ellen válakin€k kifogá5a 1enne. (ifogá5| n1:.

Tájékoztatja a ré9zlvevőket, hogy a jeler]eg ir AsZlK nek 49 ta6ja !an, Az szMsz szelint a Körgyúlér
ha!ározatkópes, lra a tagok tőbb mint folc jelcn van, :ehát a h.tálozai képessóghez 25 tag beielentelt Vagy

meghatalmaiott képu§előjén_§t kelljol.n l€nl]9, Megállap'lja, hogy 36la8 (+ a KszGYsZ} képvi9elóje jelan v.n
(lá5d a csátolt jelenléti ivcl|), tehátlr Közgyű]és haláro.atképes, agy kü13ő szeíVezet; a Bűnügyi szakéílő; és

Kutató]ntézet kérte ni egfieye|őkénl , ló§zvérel ]enerő§éga!, §é§zvétF]ét a ta80k egyhán8úlag elf8grdták-

ll. NápiíPnd, a (örgyÚlé, iisriviselő]
Dr. Á8oston csaba ehók:
A napirandet a lagsk e]őzetesen, e,mailben negkapiák, kivetítve is láthatjáa(, Kér! a ta8okat annak
kiegészjiósére, ószlevól€lezésére. MiV€l nincs java§lát, kéri a tagokát anna: elfogadásál.. szawzás: a nJpilend
égyhángÚ]ag e]lo8.dr/a 1]á5d csa:olvá!)
]é8yzőkőnyv-vezetőnek j.vasolja Dr. Farkas Hildát, Másjava5lat n]ncs.52aVazás: e8yhangúia8 elfo8adva.
(óí1 két fő jslőlésér a jegyzőkönyv h]telesítésére. Jelenlkezlk Tallósy ludil és KöVél Erika, más javaslat nincs.

5ziVazás: egyhángúlag elfogadva.

11l- 2015, óvi levékenységiés pénzü8yi beszámoló
or. Á8orlon Csaba elnök bészámolt az A5ZEK 2015. áugusrtus 25,i ,lakUió !]é5e óta e telt időszakban Végzett

tevéken),!,ógéíő], ( jeme]le

o/ l.pl'o.]4-e9 !J8lPl\r;":r l9 íP e^,e,{ooP,F,,
- az akkroditálással ka9.3olalos jogi slabályozás kialakításában, a ttsgok vé'eményére alapozott - hátékony
közrcmúködé5r,

az NGnl melés a megalak!]ó NAH-hallialákilott partneriV]szonyi,
- ar AsZEK ónál]ó kap!ireleri jogát . z Akkred itá lási Tá nác5ban,

a NAT 3kkr§.jilá.iak és NAT,NAH jo81olytonossáe EA általi elíogadiatása órdekében íolytatott lobby

Tájékoutatla 3 !r8okat, hogy az AsZEK titkáli feladdta]i 2015-ben elláió Né§]eth Zsoltol 2016. jan!ár l'tó]
k]nevezték . NA§ íólgazgaió helyettesóVó, A titkáíi feladatokal eatól k.zdle Markó csaba, a (szGYsZ

szaké.róje látja e].

A 2015- évi pónrügyi beszámo]óból látszik, hogy az AsZt( b€vót9|e] - 2570 ezeí Ft - klzá.ólag a tagdiakból
szálmazlak, amelyból áz 1134 ozcí F1 kiadás na8y.aszé! a titkár béle é5 a kapcsolódó m.iködési költsécek
lesrik ki, 380 elel Ft-ot 1oldko1llnl n€nrzelköri jo8i szakétő igénybevél€]éle az lU lobby,revékenység
fiegí€le ő jogi megalapou ásához. Az év végó. n.g]óvó köZe] 1,5 milió Flból kell finansziíozni a 2016 ban a

Közgyűlési8 lelmelú|ó lrél ós működésj kóíl§igeket, és j8y terveztük a 2016, éVet i§,

A ósz]elos tevékcnYsagi beszánslói, Vala.]irj ; pónzügyi be§lámoló! a 2015, óri lar.ii8Yi lclWd együllosen ,
amelYlől majd , 8. nap]rendi ponlnál lclr ]:ó - i ta85á8 kivelítve i5 m-Agism.lh.||. l]jld mel éke ve!).

l..llólte a taBokirt a beszánrolóVal kapGoirjos kérdéseik, eszrevótelsik m€gtéleléie, 1ozzárzó]á! n€m volt, igy

.l1.1adá5ra jaVásoltH . teVékenység] b.:szá,no]ot. sr.VaZá§ a teVékenyséB b!s:ámo]óló|: egYhi]ngúlag

.]ligadva slJvari§ a pénrir8Yi bosláNr.liró]: e8}ha.€a|;;. lo§adva.

]!. Men.d:..r szeN€ZPl i]apitó ok rata

^l5ZlV;a., 
r]ened?rellí4hdil!ok olliitii§ára, KSZ€!:I a ]:':t,] "1t]i] 

(orlnányrati clvá.á3, c.,, i]:]rda5iigi a]s jogi

lzempcil|ar] is eió.yöi, 1]J n klnizteí önálló Joi{] s:.].,.]]Y].l]rió]1 jetenik í]eg, tnIek.ll.]]|.]le.. (sz{jYsz

.ji]pii,i:.j;l] lé|..;a]1..;,.,ASZÉ( Akklcctát slarVe?ele;( l]n9zlele Nonprcíit (ft.",.!]!]i.r..,:..]ii.:]
íalJdirt.|.ll n jira:].]1 .]]útná A! a]apiló okirat terV€zerit i 1ag3k e mriben meÉk.pljl, i}ll.,.]. l.],,:].ir:l
fieg]9rlr"]i.liéii, ]],. li],li.s ]jj]d., mi,]i . (57GYSZ ügYv VÓ]. rImondln, .o§y ii (SZGYSZ . rÖtJ.;]. ; ]i]l.,1!éB.!
,zcll,.3.a] ...i.].].11.1 .ö.úl. ]ei]i.l:]znn h.r!óbb ój .go1.1Jbb ri.g{r|.iiirl,.]k.] Nonp,oí]t (ll iclIj:1l |.]];]1", és.



tervez€tet ellogaala, Vegleges ellogadá*ol i GZGYSZ 2016. ápr]li5 21 én ialiandó (özgya]|ésének

hozzá]árulása il s2ük5éges, A cégge a]akitás e21 kövsló3n ]ehet9éges,
Az alapitó okiíJi éíte mében a menedzsment leládatoi ellá|á9át Ó5 a hálleíet továbbla i5 a KSZGYSZ b;Zto9itjr,

így a Klt. s?ékhelyé a KsZGYsz iroda, Az ügyvez€iést dr, farka' 1-1]|da átná el, 6u A5ZEK t lkála válialkozókánl,
rnegbízáSsal n]úkődne, A (li, a]apjtáshoz,zaikrégei alaplóke 3 n]illió Ft, ámelyet az Asz!( lagdiakból képrűn!.
A tagdijakból kellene ledeznl az alapíljsral, có8bejegyuéssel kapcrolalos egYób kól§ó8ekcl i5, így.
srám]any]tási é5 az űgyvédi köhségeket is.

§ozzá5zó]ás h]ányában az elnök javasolla az 
^sZEK 

KÍi, alapító skiraiá.ai elózeles el:ogrdását, szavazjs:
.6r,i.íraúlag e]logadVa.

V. sZMsZ módrralá!
Dl, Ágosicn a*b]]] .|nók,

^z 
al.ktr]ó lilasri] e]l0gadcrl sZMsZ módositásá.a van szükség a köveikezók miatt:

az jmén! €]inrrdot1, a Mlr.dr:el szelVsret átalakítására Vonatko2ó döntés éfuény.rílé5e,
- az Asze(, 1]]€tv€ a M9r.jz!?. §zeryezel szakmai mUnkáját é5 pénrü8Yi me8íel8lósé§ót í.ln§yeló Klaszler
Bizoüság lérrehozás., . K]asrl€l 8izottság felál írá5i szabályainák, leladala]n 3 k .a8zhé§3,

a 2016- éVítagdúak me8á]]apítása éídekóben a tagdíj megáa]apílási §zabálY3ínaa( .ögzi|ó5€,
, a, Akk.editálás] Tanácsban az ASZEK képvirelet] mód]ánák rögzitése,
, néhány klsebb szöVegpontosítás (8épelési hibák,,,Taggyűlés" heiyett ,, Xőzgyljlés", §tb.)-

A módoritott sZMsz iervezeiét a lagok c mai ben mc8k8plák, lész'eteiben a kivetítón szükség 9zeíint
megtekinthetők, Elfogadása eselén a (laszter Bizóll.ág me8vála9zlása é5 2016, éVitagdíj meghátározása mál a

módosított szMsz alapján töfién]k á hátlJlóVő irpil.:rd] ponlok szerint. Ajavaslat értelmében az ASZ€K €i az

Akkreditá lási 1anác§ba n a .nind€.ko.i €]nök tépv]selné.
Felkór] a jelcnlóVők.i, hsgy a módositoti szMsz teívezettel kapcso atos é5zrevélele'ke:, jévasia:a ila l 1egyék
meg, A szőVegge] kap.solato, ószrevételként hangzott e|, hogy a l, ponlban 9:er§plő lel€fon/fa! szanr ne.. jo,

kijavit?ndó. Mir.] más, a la(ölmat é.íntő észrévé|el npm Vo11, kóri a t2gokJl n kij:]l,itotl |eleíon5zámmal á

mód05ítolt sZM5Z c]ío8.d.i;ála, sZavazási egyhangú]ag elfogadVa,

V. Kia§ztel B izotrság t.gja ina k j.]ölése

Dr. Agoston ca:ba elnak:
Az imónt €lfogadott újszMsz értelmébe., ilaszl€í, illelve a Menedz5élszervezet múkódé§ének i_ÁlüBYelete,

pénzú8yi és szakmai ellenórzése é|a.kéb§n 5zük5é8es egy háromtagú Kla§zi€r Bizoliság Jélr€lrozása, ámelynek
egyik taeja lesz a következó nj.o óvben a klaszter elnőke, Javass]ja, hogy a jelölé, e§ i 5zJVazá!
lebonyolílásáVal l€Vezerő elnókn€k \,á]35§uák meg Markó c§abái,3z AsZlK i]lkálát, szavazás: egYhangúla8

Dl, Ágoston cseb. §reBkószöni a lágság eddigi bDulmál ós lcmond.|.óki po.ztjálól, majd átadja a srót Markó
clabin.k, és i8lkóli, hogy Velesse le a Válaszlást.
Maíkn Gab. b|.r*ó elnök:
A a28§ág levében js me8kös.öni Dr, Agoston csáb2 áldoratos munká]át, majd i9merteti á Kla§rer gizottság

Válaszlá§ánaksZMsZ9zolinti monetét:
,,A xöz8yűlér a kla§rtel működésének, gáldilkodásának és vagyonkezelésénék el'enór.a!ói.3 t.8ú Kláslter
Birott9ágoi vála§ut a Kózgyúlésen j.l.nlava 1ág]ai kózű]. A Klasuter 8izo1!5ág egyb€n a le|úgyelő bizottsá8i
fcladatoka! is el]áij3."
Előszöl a jelenlévő kla9zter táBok ]3!ir§].foi tesrnek a bjzoil9ági iágok 3zemélyéle {bizottsági tag csak klaszl€r
tag ]ehet), majd a jelő{tek nyilatkoi.!]k ó ]t öltsé8 e]fo8aílá5á.ól, ó! lótrid.,r bemUtatkoznak a Közgyűlósnek Á

ielőltek ]e]ólól1.1ála kerülésélől . k isZtertagok nyíi, löblrj'§] !!.1./j1!3l döntenek, A jelólóli5!ála kelLj]l
jelöllokíő] a jclcn|óVók iitkos szaYazás5al dónlenek.
A je]ólé5 és 3 sl;l!.?á9 megkezdése elótt srükséges egy háli,fiti]gi J:;fJ].:§]'m]áló bizottsá8 fe]á]iílája, A

9ált.tlanság bizlo9íláin ala.keben java§Olja a szaVazirt5u ám]éló b]rolii]1lr; o.. í.lka5 l]]idát, a Ksz6YsZ
]]gyvvőiét, Fehélvári K.13l|.1, . KSZGYSZ irodavezetójét, Va]dmlnl az ÁSZe( l]|kálá. i!ajár rna8át). K-Árd_óli 3

taBokat, hogy Van e b.nrrely]{ ]nvaso]i 9z...a]y el]en kiíog;suk Vag! n]á5 jav.s]étuk, tilclis ós ! lérő iaVaslai
hiján kól] a tagokai n !z.\,;..lrriirlál. bi..iIr:ig l.l!]]ainak e]fog.dárála, s.aVizás; eg,ih.n3tj]il!i ol108adVa,

Fe]kéri.lagokat, hog,/t!:;]Y.1.1]rvijj.|.a i] i 6lzlel Ojzottság t;8].in3k szemé]yéle.
K].5ulrí ts zotl!jg tag§ij8|J a kdvel(üa ]:.]a ::.)l]:.]|yr jd!i|,jolték:

D , /igoston csdba, (V PLLJSZ

- ijlinl \4ár a Bálini Anal a la
a.. aoikaJ" B.].r, N EB]H



Major ÉVa, FóVáros] Viz..üVek
- o]áh Péter, aUlcc€ú
- s.abó MiíiIl, clltUni.]r
, Dr. Z..alhy l;s?]ó, w,]ss]iflg
A jelö|le' n8ve és suer,./ez€le k elitesre ksrüil, M.íkó csalra levezeiő elnök aelkérte a jelölteket e8y róVid
bcmutri(.jzásra. A je]ő]l€k nYjlatkortnk , ].]óió! e]íogadálilról, é5 .öv]de. ]sfié.iellék, hogY me]! szervezet
képvise]ik, fieiy 1erűleten akkleditált.k é5 bemulétlák eddig] akk.edjtác]ós 1evékenysé€üke:. lzt kővetóen
Maíkó csaba f€lkéíte a tagokat, hogy szavázzanak kűlón knJön á je|óhek jelölólisiáía kerülésérő]- A szavazás
eledményeként minden jelölt e8Y lartózkodással * oláh Péter é9 szabó Miíill e8y-e8y ellenszavazattal -
f€]kelrat a je|ólólistála,

l]], szavarás és eledll1ényhildrlés
M.rkó csaba leve..|ő elrö!:
A k]os2lotl szavaról.pokla minden klasrler taga kvetítell jeiölólistá n szereplők kőzülhárom jelóh nevét irhatja
íel, enné] több v.gy ke!.\ebb név fe]tünaeté§e a szavezaiot érvóny|e].nili. A háfom legtőbb szavazatot kapó
je'ól| le.z . (l.jzieí 8irlrriiág ta8ja- A 8izotlság - Ós egyben az ASZE( elnöke a me8válárztott és az elnöksé8el
vá{;a]ó lagok kózül nYílt szavazássa] kerúl megVálasztásla. A sZava?ól.pokat az elnőksé8i arztálon lévő
száVazóurnábn össiehájlva kél! bed8bni, A szavarás é§ a szavazatok összeszámlálásának ]dejére szűnetet rendel

A szav.?atok össze9záínolásá! kőVetően Maíkó csaba kihkdette a szavau atszámláló bizottság niegáilapitá5ait é,
a §zavazás Pledményét. 36 slavazó.édUlán egYenként 3, ö552esen 108 szavazát élk€zett, így manden j9]e.]évó,
jogosult ta8 szavazott, Ós minden szavazat Ólvénye§ Volt Aszavazatok megorzlása ajelöltek kóZöft a köveakezó

, Dr. Ágoston csaba:31szavazat
- Bálint Mária:23 sz8vazát
- dí. Horkay Bélaj 6 szavazat
, Major EVa. 13 szavazat
- oláh Pétel:12 szavázat

szabó Mnti]i: 3 szavarat
- Dr. Zanathy László: 20 szavazat
íehá1 a xlasllel Biroltsá€ tagjai á köVerk€ző 3 €!ben Dí Á8oston crdbd, B;linr Mani Pr Dl 7,rnálhy ljsló.
Markó csab. íelkél; a §]egvá|.sztott biottrági tagokat, hogy ny]latkózzánirk,3|jo8:rdjjk,..z elnökségre a

jelölisé8et, Dí. Ágoston csába a, elnókje]ó]tsó8et slfo8adta, Bálinl Má.i3 éj Dr. z.naliy lárzlc lemondolt a

jdő]tséglól, Mlvel igy egyetlen elnokje]ö]t maíadt, Dr, Ágosion csaba kcliiii megválasltárla a. AsZEK és a
<]asrlel sizcl!5ág elnökéVé a 2019 febíuáljában tariandó ti§ztújító közgyű]é§]€,

Vlll. A 2016,os tevék€nységi é5 pénzü8y] terv
Dr- Ágcston csaba elnők:
Megkószöni újraVálasztását é9 a bjrá]mát, éddi8i münkáján3k €iismelését, Az elnöksége alattltovábbi feladatok
lózúl kiemeli 3z akkíed]tállak órdekképVi5elelénei edd]8íeknél is halékonyabb folylalását é§ - a, Akk.ed]rálá5í
Trnácsbán V.;ó akiív lészvétel melleli -i] szakmai bizotlságok újjáéles.tósének fontosságát, A pénzűgy] telwel
kapcsolatban k]e.ielt€, hogy á! Aslr( műkadési költsé8eit fede.ő 2016. -ÁVitagdijla (egységesen évi80,0o0.,
Ft] az eddjgita8dű lelét {lólévi8!.0a' lt nelyett) java5olju k, ós m€89zűnne a K§ZGYSZ ldgok kedYezfióny!, 

^2016-os konklé| lerVek ró.rlt:.s€r' i§nl€.letóséle átadja a 5ZÓt Dr. Farka9 Hildárak.

^ 
1ervek;sm.:n.la::. elóa l:rpi.erde| kívi1l 5zeletno tá]ókozlaias1 rdIi c8Y m!|dcrl]l i]:]:]aa,:r3,,a arkc.-"lt

hííről, Te€nip i20,16. l.bi!.i],16;n] a NAH !.zstó!,., éíintett minis?tór]unrok képvisélói, V,]]lm]]1|,] Lraillzeli
fiagyar n.gykóY{ i]ict|ri]i/a]en io]ytatiak ., :! b1:|1Ó p].cÓll fu]e Ős !ezc!Ő]éVclé! irz tA kl']rv]!.rÓ]ave]. A hh
suel]nl a íelek megegveztek ábban, hogy a 1tli]]Á:!la.l] éllékelé§] folYamdtát le| keL] gyoí;itan] é! l€ndk]!ű]j
eljá,js k€,etóbe. ke]l elb'l;in;. a !€heiő ler.),].],:.n ]dólálon be]iil, A magydl de]cgjció ícilr'vla a li8Ye]met,

hogy a NAT álta k]adoil ;kkredilác]ókat á le];l;a] l?a;rldő]g érys.Yesn€k ke]] tekinten], é, telkérte aZ tA-t ezz€l

kap.lclnlo, álá!pOntj;Iak le |] Vi9gá aljl.], 
' 

')...jp]án fieg]e]€rl kózll]mény módo;itj§ára
E lrúlrlónak lc(inthttó hiíl köVció.|.!:r]1| .]r] lerueklÓ]: Lenyetóben az &ldig] ald€kkópV]se|eli ll)Ui'.a
!.l,.l|]ajlr(anl |erVezZűk :l NAH ój ál NGM !e!ilését:]. aA,rá] ér.l t! Biz.'.l!ji*a] 

'oiYó 
s8y€lteiéselbe.,,

'{]ia .]:llla] 9tátt]jl;n.k í]iOlóbbi í]oÉ!zcllÓ§ec.n, n. U] i]il].d lil]iir: l).o!oko ]olt (i] akíi;lrib;.].
K.:..).1il.c|.k .z Aklled tj .r] 'l.nicj létlPhozásábin, izóri.Ir.:],.1 ,] j,.l1i]] ]'],ZcliiiAo( é elre ke léiai



a:.r 1úlrr]enóen tervezzűk tematiku9 §zakn]ai konfer€llciák sZerVeZé5ét. M;;1rr] n kIr§rterlei kapc!olatban az á

.é]rrk, hogY akkledliá t k aszteríé Vá jon, ami eIóse8ítené a különböző pályázirr il]irr.Okhol vaió hozzáiélé9t,
A pénzü§yj leível úgy ]gyekeztünk ör!.tó lítani, hoey a működé9 a jövó kóz8yíí ésig bla.!ltv. ].ayen. A klaj.ler
m€8léVó pénzesrkdiei és a befizetendő ragdi]ak teljes mértékben átadá§r3 ker!]..!.:,1sZ[K elkűlóni|eli
szám]ájála a (ít V3 alakU]áskor, A 80.000,- rt tá8dlj íedozne a Menedzseí sueryez.l fi;iidisl koilrór.]l; .
titkál é§ .z űgyveretó daazásá!, az iroda, posta, le|eíon, bank, számvitel kólisé8l]ket, V3]am]],]l .r nszi(
lendezvényeil, il|.1Ve a szűk§ég€, lA lobby,ké!rv]selei kó]iré8eil, A kóltségvetés bevételi o]dalát nóve]hei]kl,
tervezett szakm3] konierenciák, tájé'<oztató é; okt;tó.e.aezvenyek bevélelei, A pénzúgyi t€rv íészietei a
kiVetíieti táblÁ:atban lálhálók,
Dr, Á8oston csaba elnók:
Megköszön] a tervek ismertetését, és kéri a tagokat eset]e8es kérdé5eik, ésrlgral.].ik meg!éte €le.
A köVe!kerő felVetesek jeleniek íne8 a ho!:á5zólásokban;
, A hatóságokat nem se8íteni kellene, hanem éppen ellenkÉról€g, a h.lÓljgi lili.piJok ellcn kellene íel]épni.
- A műkódés hatékonyabbá tétele érdekében szakmai csoporiokat k.l]ene lia akílani, a,n.lyek a 5a]áto9
píobléfiáiktst h3tékonyrbbJn tudnák meaiclenit€ni, mint igy e8yűt| ! sok szaklelű]ei Ó, ievókcny5e8

(i ke]lene terjesneni a tevék.nróggl nl MSZT §r;bványosíl:si le!élenysé8ére is, ámelY s.intén íok
hiányossá8ot rejt és njncs ősszh?.gbrn n Ncnlreti M ea i.1.1&égí st.a!é8;áva],
A felvetés€kle lalkas Hilda válaszlr]:

Télán .eln szere..sés a §eg'lség rló lr.37i:.].la, ce .rr:relelő, kölcsónós egyúttműkődósle tóreksziink, amely
]ehetóVé teszi még a bevezelés.e teruez€ai, e.{i!]§g há!|ányo! intéZkedé5ek megelő2é9ét, €]ő2ete§ egy.zicta!Ól
i5. A ploblémás kórdés€k kerelésében eddig is adtunk javaslatokat a jogalko!ólnrk, iöbb e9elben ]j

akkledirá ltak javál 9.olgáló eled ménnyei.
- szakmaí munkac§oporiok létrehozásának nincs semml akadálya, de ezt a ta83kn3k kel]ene k€zdeményezni,
ahogY ez a KsZGYsZ,ben nrííködik,
- Az MszT tevékeny9é8ének javitjsa V.lóban lontos kérdés, áfi.]|Y.l J ]öVőbsn érdemes lenne a. AszEK,nek i9

komolyan íoglalkozIi, Mindeneko}őli azonban azl s!eletnénk !lóln], nr8r, az akklod]lációs lendszel működé5e
za!armcnlcs Ó5 nyitotl legyen,
Tóbb f€lvetés nem lévén Dr. Á8o9ton csaba eiogadá9.a jav?solli ; b€fiu];!otl 2016. éVi tevékenysé8i tervet-
szavará§: egyhangúiag €]fo8adVa,
Dl. Ágs5ton csaba elfo8adásra ]avasolta á? i9m_§rtete|t 2016, éV! pé.rűgyj te.ve1, e8yúttal az egyrpBe! pve\

80.0B0. F! lagdiat- szavazá5: egyhan8Úlag elfo8adVa,

lX Akk.editálás]Tánács Tag ieló és

Az N€M jan|ál2l-én felhíVást tett kózzé, amelyben ie|iivt. á, akkreditáltakat aíra, ho8y az 1956/2015. (X1],

23.) Koüi. haiározát alapjáí lé!íehoz!ndó Alll.d]tá]ás] Taná.s 1eendő ta9aila Javasaljanak ]c]ölt€k€i. A
jelölérre a íe]hiváshoz .snaolt jelo]ő]épon 2ci6. lébírál 29,ig Van lehetósé8, Mive] az ASZE( elválla]la a

tagválasztással kap.solatos 3dmina5zt.a!iv, 5zeNelési leladatok clláiá5át, a jelölólapokat au ipe8ío@ngm,gov.ht]
cím mell_§tt áz ir§roka9ksr8ylr.hu.imre ]s kéljrk §€gkülden]. Felhivtá a tagok fl§Ye'mél, hogY á haiár]dőig
küldiék meg a :.rkt..ú1.1i kat€eó.iájrkba tafiozó jelöltekre java§lataikat, kűlő.ős!n a.okon a területeken, ahol
t.va. nkkr?dilá11, é, így kcvós lehet9éges jelöll Van, Példáu kőlny!!.r] ]lj|yitási lendszeí ianúsítóla móg

e;!gt|!n ]§ló]é9t sem tettek. Az AszEK nek érdeke, hogy 2016 fiálciIj 1],én lanándó jelólógyűlésen minél
tó5b AsZÉ(,1ts8 kelülhesson mllgválilsztásla,
(óldó§kónt meíü]t fel, hOsY n, integ.áll, löbb te.ai1.1.i is ]eredő ékkreditációVJl ]! l.]rd3|ke.ő il:.ra!a!i
lend5zelpket lanúsito §zelvez€tek fi.]yil i!:a.Eó:l:lr;i ].]a]hetnek. Vá]a§zként Maí]ó asl)!, e]no.al;,1,].r!.il
]lányitás] lendszeíeket ta.úsitó sl.|Vpu.t.! lrl.ra.]; .t.llell az jly_.n szervezeték ijz alkl.dili.]a'.]r l.i]]a]j
tőbblteri]]elre § külon külön j€ló]heinek,

X, EgyO|rek

Lgv.. |alrb olvl! e§elről V;}n iudom;5unk, anr]kol €€Y l4 l.]].i ',i]a].,j.r3un a N^] nkkrcdtácjót, ]lleive
iril{l..:1jli i]lal |.!úsított termeket az aA körenrény i]l,]],r. ,... 1rgadják el, ije lPg.ll'ibb]i kellalioe
,.l]]al ].nlk a,vnnYo9!Ógót 

^z 
lyelr €s€leklre. nem! !_Atjl\ar.,. ].]f.aa.!, ho8y ha; l,:.1'i.'|l ..iol .r:,,||ru

ll;..]]. l..,.i.:,.1"l!]yb?. d NAll 8r7Ojir á7.kkrPiiiállar n].,J]iró ]r;.r'1..,án]r. t, rn]nt l']lVatalós lc!.l.a 1.1

..ri].i1 a]]]..a].]. t |.!,1i íO.í]ir §róVe8ó1 hol..p e m.ilbei nrc!|]]a]a,i j 1.r3oknak, (i|jűk. io8! rl] ,:r.].
i|:::.]i]!,.]',:.]-.ii a.,:, !.]1\],, n]l]d k a lj VonjtkO:a n,Jiioii.l, és iil]d]l] ]neE szornL]rrii.] t |].l 

'.]] 
!]



80ndo5kodUnk dlról, ho8y NÓrnelh zsoIt, J NAH lói8dz3Jtó helY.tt.re .rzt hival.no\ li]Jloll!k.nl o] Plóbb
alálrja.

(or.]e? a r.8okJl. hogv V.n e ínll]8 mas iefi. va8v horza9rolás, 3mit 9alks(lBesnek tartának 5zobahornL M Vpl
lVin nincr, íreBkÖrzónl d íelzvelo !, e§ d xóz8yűlést bezórJa,

l.
.r+L

]e8y

Hildil


