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1.

A Pártatlansági Tanácsadó Testület létrehozásának célja

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) az MSZ EN ISO/IEC 17011:2004
szabvány 4.3. 2. pontjának megfelelően pártatlan működésének biztosítása céljából bevonja az
érdekelt feleket tevékenysége pártatlanságának felügyeletébe.
A NAH főigazgatója létrehozza a Pártatlansági Tanácsadó Testületet, mellyel lehetőséget
teremt az érdekelt felek széle körének kiegyensúlyozott és eredményes részvételére a NAH
Pártatlansági politikájának kialakításában és tevékenységének pártatlansági felügyeletében.

2.

A Pártatlansági Tanácsadó Testület feladatai

A Pártatlansági Tanácsadó Testület (a továbbiakban: PTT) a NAH folyamatosan működő
szervezete.
Összehívásuk célja, hogy rendelkezzen a NAH egy olyan független szervezettel, amely
alkalmas tevékenységének pártalanságát felügyelni, valamint működése során felmerült
pártatlansággal kapcsolatos kérdések esetén állást foglalni.
A PTT feladatai az MSZ EN ISO/IEC 17011:2004 szabvány 4.3.2. pontjában foglaltak
alapján az alábbiakra terjedhet ki:
•

közreműködés a NAH pártatlansági politikájának kialakításában;

•

az akkreditálási és felügyeleti eljárások értékelési, döntéshozatali folyamatai
pártatlansági vonatkozásainak felülvizsgálata;

•

az akkreditálási és felügyeleti eljárások értékelési, döntéshozatali folyamataiba
bevont személyzet pártatlansági felügyelete;

•

A NAH-hoz beérkező panaszok és fellebbezések pártatlansági vonatkozásának
felülvizsgálata

•

a NAH pártatlansági kockázatértékelésének véleményezés;

•

a pártalan működés biztosítása céljából javaslatok megfogalmazása intézkedések
bevezetésére.

A PTT tagjai feladataik eredményes ellátása érdekében az alábbi jogokkal és
kötelezettségekkel rendelkeznek:
•

a PTT ülésein való részvétel, véleménynyilvánítás, javaslattétel és szavazás;

•

hozzáférés a feladatatok eredményes ellátásához szükséges információkhoz;

•

javaslatot tenni pártalanságot biztosító intézkedésekre;

•

írásbeli véleményezés és szavazás;

•

amennyiben aggályuk merül fel NAH pártatlanságát illetően, illetve a javasolt,
szükséges intézkedéseket a NAH nem vezeti be a felügyeletét ellátó
Nemzetgazdasági Minisztérium illetékesénél ezt jelezni.
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•

3.

köteles betartani a bizalmas ügykezelés szabályait, azaz a tevékenysége során
birtokába jutott adatokat, információkat harmadik félnek nem hozhatja
tudomására, azokat kizárólag a NAH-nak végzett feladatai teljesítése során és a
NAH érdekében használhatja fel, kivéve, azt az esetet, ha pártatlanságot
veszélyeztető aggálya merül fel és azt a felügyeletet ellátó minisztériummal közli.

A Pártatlansági Tanácsadó Testület összetétele, összehívása

A Pártatlansági Tanácsadó Testület 20 tagból áll, akiket a NAH főigazgatója, írásban kér fel.
A felkért tagok írásban jelzik vissza PTT tagság elfogadását, illetve esetleges nemleges
válaszukat.
A PTT összetétele:
− NAH főigazgatója a PTT elnöke
−

3 fő akkreditált szervezetek képviselőjeként,
a)

EUROCERT Minősítő és Tanúsító Kft.

b)

Országos Meteorológiai Szolgálat

c)

DRV Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

− 3 fő az alábbi kormányzati szervezetek képviselőjeként,
a)

Nemzetgazdasági Minisztérium

b)

Földművelésügyi Minisztérium

c)

Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Államtitkárság

− 10 fő az alábbi szakmai társadalmi, érdekképviseleti szervezetek képviselőjeként,
a)

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

b)

Magyar Mérnök Kamara

c)

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

d)

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

e)

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

f)

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

g)

LIGA Szakszervezetek;

h)

Munkástanácsok Országos Szövetsége.

i)

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségét

j)

Magyar Szakszervezeti Szövetség

− 3 fő az alábbi felsőoktatási intézmények képviselőjeként:
a)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

b)

Nyugat-magyarországi Egyetem
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c)

Dunaújvárosi Egyetem

Az Tanácsadó Testülettagjai jogosultak a tagságukról bármikor írásban lemondani.

4.

A Pártatlansági Tanácsadó Testület működése

A PTT üléseit a NAH főigazgatója hívja össze elektronikus levélben a javasolt programmal
együtt, évente legalább kétszer. Szükség esetén ezen felül rendkívüli ülésre is sor kerülhet.
A PTT ülés abban az esetben tekinthető határozatképesnek, ha a tagok 2/3 jelen van.
A PTT munkamódszerei az alábbiak lehetnek:
•

helyszíni megbeszéléseket tart, melyekről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet készít,

•

elektronikus konferenciákat, véleménycseréket
összefoglalót készít a résztvevők feltüntetésével,

•

mind a helyszíni üléseken, mind pedig az elektronikus egyeztetések során a
végleges, közös véleményét szavazás alakítja ki,

•

a szavazás akkor tekinthető eredményesnek, ha a tagok 2/3 egy véleményen van.
Amennyiben ez nem teljesül, a munkát és a szavazást addig kell folytatni, ameddig
a szavazatok 2/3-os arányt el nem érik.

folytat,

melyről

szintén

A PTT működése során készült összes feljegyzést és az elkészített zárójelentést a NAH iktatja
és archiválja.
Elektronikus levelezés esetén az adott témában mindenki mindenkinek válaszol és a szavazás
eredménye a beérkezett levelek összesítésével és az eredmény megosztásával történik.
Telefonos egyeztetés esetén a beszélgetést írásban kell rögzíteni, majd az írásos anyagot
köröztetni. Az elfogadás, az egyetértés tényének írásos visszaigazolásával történik

5.

Az ügyrend hatálybalépése

Jelen ügyrendet a Pártatlansági Tanácsadó Testület tagjai 2016. december 2-án tartott ülésen
megtárgyalta, elfogadta és hatályba léptette.
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Melléklet:
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott név…………………………………………………………………………………….
születési hely, idő: ………………………………………………..…………………………….
személyi igazolványszám: ………………………………………………………………………
mint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Pártatlansági Tanácsadó Testületének tagja kijelentem,
hogy a NAH Párttalansági Tanácsadó Testületi tevékenységem során tudomásomra jutott és
rendelkezésre bocsátott valamennyi tényt, körülményt, adatot, információt
■ bizalmasan kezelem,
■ azokat harmadik személynek át nem adom,
■ azokról harmadik személynek és /vagy a médiának nyilatkozatot a NAH főigazgatójának
engedélye nélkül nem teszek.
Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség a Pártatlansági Tanácsadó Testületi
tagságom megszűnését követően 5 évig terjed.
Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényben 2:51 -2:53 §-okban foglalt jogkövetkezményeket – így
különösen a kártérítési kötelezettséget – vonja maga után.
Budapest,

…………………………………
aláírás
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