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Tárgy: Értékelési szakasz lezárása 

 

 

VÉGZÉS 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82.; adószám: 15833820-2-43, a to-

vábbiakban: NAH) a 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) 14. § (1) bekezdésében, 

és a 424/2015. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. § és 3. § (1) bekezdé-

sében foglalt jogállása alapján, és a Korm. rend. 15. § (4) bekezdésének alkalmazásával megálla-

pítja, hogy a VIA-S Kft. Jártassági Iroda (1112 Budapest, Repülőtéri út 2.) folyamatban lévő fel-

ügyeleti vizsgálati eljárás 

értékelési szakasza befejeződött, a kérelem érdemi elbírálásra alkalmas. 

Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. 

Jelen végzés az érdemi határozat ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemben kifogásol-

ható. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a Jogorvoslati Irodánál - a Fővárosi Tör-

vényszék Közigazgatási Kollégiumához címezve (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) - kell benyúj-

tani a határozat közlésétől számított 30 napon belül. 

INDOKOLÁS 

A VIA-S Kft. Jártassági Iroda (1112 Budapest, Repülőtéri út 2.) 2020. február 28. napján AI-

00424-1/2020 iktatószámú kérelmében indítványozta az felügyeleti vizsgálati eljárás lefolytatását.  

A NAH a kérelmet megvizsgálta, nyilvántartásba vette és AI-00424-2/2020 iktatószámú végzés-

ben elrendelte az eljárás megindítását. 

A NAH a Natv. 6. § (2) bekezdése alapján az eljárás során érintett területen szakértelemmel ren-

delkező személyekből álló értékelő csoportot rendelt ki, valamint AI-00424-2/2020 iktatószámú 

levelében elrendelte a szervezet 1112 Budapest, Repülőtéri út 2. alatti telephelyen a helyszíni 

szemle megtartását. 

Az értékelő csoport a vizsgálat során megállapította, hogy a szervezet  

MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabványnak, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelel. 

A NAH a VIA-S Kft. Jártassági Iroda (1112 Budapest, Repülőtéri út 2.) felügyeleti vizsgálati el-

járásában a fent említettekre tekintettel megállapította, hogy a szervezet akkreditálási eljárásának 

értékelési szakasza befejeződött, a szervezet kérelme érdemi elbírálásra alkalmas. 
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A NAH döntése a Natv. 3. § (2) bekezdésén, a 6. § (2) bekezdésén, a 14. § (1) bekezdésén, a Korm. 

rend. 1. §-án és a 3. § (1) bekezdésén, a 15. § (4) bekezdésén és a közigazgatás perrendtartásról 

szóló 2017. évi. I. törvény 39. § (1) bekezdésén alapul.  

 

Budapest, 2020. június 15.  

 

 

 

 

 

 

Hete Gabriella 

Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

főosztályvezető h. 

 

Erről értesül: 

• Kérelmező 

• NAH  
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum LISZI LINDA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.06.16. 15.05.03


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: liszilinda@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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