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AKKREDITÁLT SZERVEZETEK KLASZTERE HÍREK 
 

 

ASZEK megalakulása 
 
2015. augusztus 25-én megtartotta alakuló 
Taggyűlését az Akkreditált Szervezetek Klasztere 
(ASZEK), amelyet 34 akkreditálásban érintett 
szervezet hozott létre, felismerve annak jelentőségét, 
hogy a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) 2015. év 
végi megszűnése nagymértékben befolyásolja azon 
gazdálkodó szervezetek tevékenységét, üzleti 
érdekeit, amelyek NAT akkreditációval 
rendelkeznek. 
  
A megváltozó szabályozási környezetben szükség van 
ezen szervezetek összefogására annak érdekében, 
hogy az érdekeltek egységesen, szervezetten és 
hatékonyan tudják érvényesíteni érdekeiket az új 
intézményi rendszer kialakítása során (jogalkotás), 
illetve a már működő rendszerben egységes 
álláspontot közvetítő szervezetként szakmai partnere 
legyen az új nemzeti akkreditáló szervezetnek, 
továbbá ellássa a tagszervezetek hazai és nemzetközi 
érdekképviseletét. 
 

              

Célok, feladatok 

 
Az alábbiakban bemutatjuk legfőbb céljainkat: 

- A tagok tudományos, műszaki és jogi közös 
érdekképviselete;  

- a tagok tájékoztatása tudományos, műszaki és 
minőségügyi ismeretekről;  

- a tagok érdekképviselete nemzeti, európai és 
nemzetközi szervezetekben – különös tekintettel:  

 jogalkotás és szabványosítás  

 kijelölés és hatáskör megállapítása  

 minőségellenőrzési rendszerek 
ellenőrzése és fejlesztése  

- vélemények és javaslatok kidolgozása az 
akkreditálási eljárásdíjak megállapítására, 
megváltoztatására;  
- együttműködés és tapasztalatcsere állami és 
szakmai szervezetekkel, intézetekkel;  
- tagok gazdasági és jogi érdekképviselete, 
együttműködés az akkreditálási eljárás 
pártatlanságának fenntartásában.  

 
 
 
 
 
 

Tagi hírek, csatlakozási felhívás 
 
Köszöntjük legújabb tagjainkat és az eredményes 
együttműködés jegyében kívánunk további sikereket 
számukra is: 

 TRIGO Precíziós Méréstechnika Kft. 

 CARGILL Magyarország Zrt. 

 Centrop-Kalibráló Kft. 

 M-Teszt Mikrobiológiai Ellenőrző Kft. 
 

Felhívás 
 

Felhívjuk ezúton az akkreditálásban érintett 
vállalkozások, szervezetek, intézmények vezetőit, 
hogy csatlakozzanak Klaszterünkbe, amelyet 
megtehetnek elérhetőségeinken, illetve az aszek.hu 
honlapunk „Csatlakozás” menüpont alatt.   
 

Előzetes felmérés az új akkreditálási törvényhez 
 

A 2015. évi CXXIV. Törvény a nemzeti 

akkreditálásról rendelkezéseire, valamint a 

Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) eljárási 

szabályzatához kapcsolódóan készítettünk 

egy állásfoglalást, valamint felmértük és 

összegyűjtöttük a felvetéseket, 

észrevételeket, amelyekkel az akkreditált 

szervezetek jeleztek számunkra. 

Folyamatosan gyűjtjük ezeket a 

véleményeket és javító ötleteket, hogy 

megfelelő szakmai háttéranyag álljon 

rendelkezésre az akkreditáltak minél 

szélesebb körének képviseletéhez. 
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