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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE 
 

 
A Nemzeti Akkreditálási Rendszer 
átalakításának jogszabályi háttere: 

 
Megjelentek az új 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 
 

 
ASZEK hírek 

 
- Igen rövid határidővel véleményeztük az igazgatási 
szolgáltatási díjakat meghatározó rendelet tervezetét. 
Köszönjük tagjaink megértő hozzáállását és megküldött 
észrevételeit, amelyeket végül sikerült a rendeletben 
érvényesíteni. 
 
- Az Akkreditálási Tanácsba egyetlen szakmai 
érdekképviseleti szervezetként az ASZEK került be. A 
kormány határozata értelmében az ASZEK külön 
személyt delegálhat a Tanácsba, akinek a személyéről a 
februárra tervezett közgyűlésen – szabályos jelölési 
eljárás után – javasoljuk dönteni. 
 
- Szeretnénk keretet biztosítani a határozat 5. pontjában 
felsorolt területek képviselőinek is delegáltjaikat 
megválasztásához, mivel tudomásunk szerint erre jelenleg 
nincs megfelelő fórum. Ennek módjáról hamarosan 
tájékoztatni fogjuk az érdekelteket. 

 
- Az ASZEK nevében levéllel fordultunk Ms. Lowri 
EVANS-hoz, a Bizottság Belső piac, ipar-, vállalkozás- és 
kkv-politika (GROW) Főigazgatóság igazgatójához, 
amelyben az európai jogra hivatkozva közreműködésüket 
kértük a NAT 2016. január 1-i megszűnésével és NAH-
val történő felváltásával fellépő, a hazai akkreditált 
szervezetek nemzetközi akkreditációjával kapcsolatos 
helyzet tisztázásában. 

 
Aktuális tagi létszám, csatlakozási felhívás 

 
Tagjaink létszáma (2016. január 5.): 
Örömmel értesítjük Tagjainkat, hogy 
tagságunk ismét bővült eggyel; tagjaink 
létszáma jelenleg 41. 
 

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. 

 
Kormányzati aktualitások 

 
Örömmel tájékoztatjuk a Tagságot, hogy az ASZEK 
titkáraként eredményesen működő Németh Zsolt 
kollégánkat nevezték ki a Nemzeti Akkreditáló 
Hatóság főigazgató-helyettesévé. 
Szívből gratulálunk Zsoltnak, és eredményes munkát 
kívánunk neki! Zsolt biztosított bennünket arról, hogy az 
ASZEK-kel további jó munkakapcsolatot kíván 
fenntartani. 
 
Az új hatóság ugyanott székel, mint korábban a NAT, az 
ügyintézők, telefonszámok is változatlanok. 
A protokollok hozzáigazítása az új szervezeti rendhez 
folyamatban van, tervezeteiket reményeink szerint 
rövidesen véleményezhetjük. 
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