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Dr. Farkas Hilda, a KSZGYSZ ügyvezető igazgatója üdvözölte a megjelenteket. Tájékoztatta a résztvevőket
arról, hogy az Alakuló ülésről jegyzőkönyv készül, amit a részt vevők megkapnak.
A KSZGYSZ a környezetipari cégek szakmai érdekképviselete hívta életre az ASZEK-et. A KSZGYSZ a tagság, a
környezetipar szereplőinek érdekeit képviseli, összhangban a környezet védelmével. A mindenkori
kormányzattal együttműködik.
A KSZGYSZ munkacsoportokban dolgozik. A Mérés és Mintavétel Munkacsoport is több éve aktív, amelynek
munkája során merült fel, hogy a NAT megszűnéséről szóló törvényjavaslat jelentős következményekkel
járhat az iparág számára. A KSZGYSZ tárgyalásokat folytatott a Nemzetgazdasági Minisztériummal,
amelyeknek eredményeképpen módosításokat sikerült kieszközölni a tv.-ben. A törvényhez kapcsolódó
végrehajtási rendeletek megalkotása az ősszel várható, ezekhez már egy szakmai szervezetként lehet a
leginkább a szakmai véleményeket hozzátenni. A Wessling Hungary Kft. vezetőjétől származik a szervezet
létrehozásának ötlete. Az ASZEK céljai a tagságának érdekképviselete, együttműködés az érintett
minisztériummal.
A jogalkotási munka határideje miatt szükség volt arra, hogy minél hamarabb kerüljön sor a szervezet
megalakulására. Azért a klaszter jogi formát javasoljuk, mert a Klaszter összeállítása nem jogi erővel bír. ami
jogi személyiséghez kötődő feladat vagy tevékenység, azt a KSZGYSZ ellátja. A KSZGYSZ elnöksége egyet ért
az ASZEK létrehozásával.
Az ASZEK közvetlen célja a jogalkotási folyamat követése. Távolabbi cél az érdekképviselet gyakorlása
akkreditálás során.
Az ASZEK SZMSZ-e jogászokkal való konzultációk eredményeként készült. Az Alakuló ülésnek nem célja az
SZMSZ módosítása. A jogi háttér megvitatása az első Közgyűlés témája lehet, amelyre várhatóan 2016.
februárban kerül sor.
Az ASZEK további céljai - ha igény van rá – szakmai támogatás a tagoknak, ugyanazokat a szolgáltatásokat
megvalósítani, mint a KSZGYSZ esetén. Fontos a közösség érdeke, de az egyedi tagi érdekeket is lehet
képviselni, ha ez a közös érdekkel nem ellentétes.
További feladat az ASZEK operatív működését biztosító munkaerő kiválasztása. A KSZGYSZ további
javaslatokat vár a személyre vonatkozóan. A szakemberrel kapcsolatos követelmény, hogy az eljárás rendben
jártas legyen.

Az SZMSZ szerint a Mérés és Mintavétel Munkacsoport elnöke legyen az ASZEK elnöke.
Jelenleg 35 tag jelezte az érdeklődését, a későbbiekben a várakozások szerint kb. 50 cég lesz a klaszter
tagság. Ez már jelentős erőt képvisel bármilyen fórumon.
Javítások az SZMSZ-ben:
 3. pont: tanúsítások kihúzni.
 telefonszám javítása
 ASZEK e-mail cím
Javaslatok:
- Ha megalakul a szervezet, most is lehetne érvényesíteni az érdekeket,pl. az irányítási rendszer
tanúsítók esetén.
- Felügyeleti biztos kirendelése jó megoldás lehet az átalakítások zökkenőmentes végig viteléhez.
- Az ASZEK foglalkozni fog a rugalmas akkreditálás megvalósíthatóságával.
- A Klaszter rendezvényeket szervez a jó gyakorlatokról és tapasztalatokról.
A Nemzetgazdasági minisztérium felé kezdeményezzük a stratégiai együttműködési megállapodás
megkötését, közös érdekek mentén. Gazdagsági Minisztériumnál kezdeményezzük egy szereplő kijelölését,
aki a megfelelőség értékelés témában megfelelő tudással bír.
Az új szervezet működése szempontjából fontos, hogy az új szervezet a NAT általános jogutódja legyen, és a
NAT alkalmazottak közül minél többen vállalják az új szervezetbe történő áthelyezést, különben nem kapjuk
meg az MLA tagságot, az élelmiszeripari mérések kivitelezhetetlenek lesznek. Az európai szempontból fontos
hangsúlyozni, hogy csak tulajdonos váltás van, minden más változatlan marad.
A KSZGYSZ megosztja az ASZEK tagságával az első anyagot, amit az NGM számára összeállítottunk, várjuk,
hogy további véleményeket, javaslatokat tegyenek hozzá. A második áttekintendő anyagot, az elfogadott
törvényt is körbeküldjük, hogy a változtatandó részek listáját az ASZEK tagok javaslatai alapján elkészítsük. A
véleményezési határidő: szept. 1.
Az ASZEK kereteket nyújthat a tagok közti szoros együttműködés kibontakoztatására, a tanúsítói
szolgáltatások esetében is az akkreditált műszaki terület megóvására.
A KSZGYSZ kész adatbázist létrehozni az ASZEK tagok számára és az ASZEK weboldalát fejleszti.
A jelenlevők megszavazták az SZMSZ-t, 1 tartózkodással.
Dr. Ágoston Csaba, az ASZEK elnöke zárszavában hangsúlyozta, hogy nagyon lényeges, hogy az új jogszabályi
háttér megszületésekor partnerként tudjunk véleményt alkotni. Nem kirekesztésről van szó, de a klaszter
akkor életképes, ha az akkreditálásban érdekelt valódi aktív tagjai vannak, ezért a klaszter keretei között
végzett tevékenység (szakmai anyagok készítése, véleményezése), illetve a klaszter szolgáltatásainak igénybe
vétele nem választható külön a tevékenység a tagságtól.
Az alapító tagok aláírták az alapító tagok listáját.
Melléklet: Alapító tagok listája
A jegyzőkönyvet Czibók Ágnes készítette.

