JEGYZŐKÖNYV A PÁRTATLANSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET 2019. JÚNIUS 3-I ÜLÉSÉRŐL

Helyszín: NAH székház, 1119 Budapest, Tétényi út 82.
Időpont: 2019. június 3. 14:00 óra
Az ülésen megjelentek:
DEVECZ MIKLÓS
BODROGHELYI CSABA
TŐKE HAJNALKA
DR. MARODA MÓNIKA

DR. BÁNYAI DÁVID
DR. DEÁK CSABA
DR. HOLOVÁCS GABRIELLA
DR. KUTI LÁSZLÓ
DR. NAGY ATTILA
DR. NAGY JÓZSEF
DR. SCHEUER GYULA
FODORNÉ DR. BITTER BARBARA
MARKÓ CSABA
PAULIK SZABINA

Jegyzőkönyvet készítette: DR. KANYÓ KRISZTINA LILLA ÉS DR. MARODA MÓNIKA
Jegyzőkönyv lezárva: 15:34
A Pártatlansági Tanácsadó Testület (a továbbiakban: PTT) 2019. június 3-i ülésének
tervezett napirendi pontjai:
1. Rövid visszajelzés a 2019. május 8. és 2019. május 9. között lezajlott EA MAC
üléséről, amely megvitatta és pozitívan döntött a NAH MLA aláírói státusz
fenntartásáról.
2. A NAH pártatlanságával kapcsolatos főigazgatói intézkedések megbeszélése
(NAR-87 szabályzat), új tagok bemutatása;
3. A NAH pártatlan működése szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró szervezetek
eljárásainak döntésébe bevont személyek egyeztetése; továbbá a 2018. december 3-i
PTT ülés óta folytatott felülvizsgálatok bemutatása;
4. A NAH aktualizált pártatlansági kockázatértékelésének megvitatása, véleményezése;
5. Tájékoztatás a pártatlansággal kapcsolatos panaszok, fellebbezések kezeléséről; (az
elmúlt ülés óta ilyen jellegű panasz nem érkezett a NAH-hoz)
6. Egyéb felmerült kérdések megvitatása.
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AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI
1. A PTT ülés megnyitása
Devecz Miklós főigazgató úr üdvözölte a megjelent tagokat és ismertette a PTT működését,
amely 2016-ban jött létre, és évente két ülést tart, ez a 7. alkalom. A PTT-nek jelenleg 18
tagja van:
3 fő az akkreditált szervezetek képviselője/3 fő kormányzati szervezetek képviselője /8
fő a szakmai társadalmi érdekképviseleti szervezetek képviselője/4 fő a felsőoktatási
intézmények képviselője
2. Határozat képesség megállapítása, bemutatkozás
14:15-re nem kellett alkalmazni a megismételt ülés összehívását, mivel a tagok 50%+1 fő
létszámmal jelen voltak, és a PTT ülés határozatképesnek minősült. A jelenlévők röviden
bemutatkoztak. Az ülés napirendi pontjaival a tagok egyetértettek.
3. Rövid visszajelzés a 2019. május 8. és 2019. május 9. között lezajlott EA MAC
üléséről, amely megvitatta és pozitívan döntött a NAH MLA aláírói státusz
fenntartásáról.
Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes úr a NAH MLA aláírói státusza fenntartásáról adott
tájékoztatást. A NAH mint akkreditáló szervezet megfelelőségértékelést végez, ezen
tevékenység szakmai kontrollját az akkreditáló szervezetek társértékelési rendszere biztosítja.
Az EA MAC május 8-9-én Reykjavikban tartott ülésén megvitatta és pozitívan döntött a NAH
2018 júniusában lezajlott társértékeléséről, mely az MLA aláírói státusz fenntartásának
feltétele.
Az EA MAC megerősítette a NAH MLA aláírói státuszát a már jóváhagyott területeken.
Az ISO 17011:2017 szabvány új követelményeihez kapcsolódóan maradt még nyitott kérdés a
terméktanúsítás területén, így erre vonatkozóan novemberig végre kell hajtani egy
utóellenőrzést.
A NAH bővíteni tudta az EA MLA aláírói státuszát a jártassági vizsgálatot szervező
szervezetek (ISO / IEC 17043) kategóriával.
A következő újraértékelési látogatás tervezett dátuma 2022. június.
Kölcsönös elfogadottság áll fenn, a megállapodást (MLA) aláíró EA regionális szervezetei
között, adminisztratív lépés ezt követően a kölcsönös elfogadást megszerezni a
világszervezetektől (ILAC, IAF). Ez egyben azt is jelenti, hogy ha egy termék
Magyarországon megfelelőségértékelésen esett át, azt több mint 120 országban elfogadják.
Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes úr ezen pontig tudott részt venni az ülésen.
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4. A NAH pártatlanságával kapcsolatos intézkedések megbeszélése
NAR-87 szabályzat utolsó kért módosításai a bekerültek a szabályzatba, a tagság
további módosítást nem javasolt. A NAH pártatlansági nyilatkozatára javító
megjegyzés nem érkezett, így ezen szabályzat marad hatályban, amit egyértelműen
elfogadtak a tagok.
5. A NAH pártatlan működése szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró szervezetek
eljárásainak döntésébe bevont személyek egyeztetése; továbbá a 2018. december 3-i
PTT ülés óta folytatott felülvizsgálatok bemutatása;
Ismertetésre kerültek azon pártatlansági vizsgálatok, melyek az utolsó ülés után lettek
lefolytatva, Markó Csaba 4 szervezet akkreditálási eljárását vizsgálta, Paulik Szabina
egy szervezet és Raffay Tünde ugyancsak egy szervezet akkreditálási eljárását
vizsgálta, melyeknél pártatlanságot veszélyeztető tényező nem merült fel.
A tagok elfogadták a vizsgálatokról a beszámolót, továbbá azt is, hogy a kötelezően
előírt szervezetek mellett, nem árt, ha a kötelezőn felül, szúrópróbaszerűen más állami
tulajdonú szervezetek eljárását is vizsgáljuk.
6. A
NAH
aktualizált
véleményezése

pártatlansági

kockázatértékelésének

megvitatása,

A kockázatelemzési mátrix ismertetésre került, a tagok megfelelőnek tartották, ám egy
finomítási javaslat érkezett, melyet a tagok megvitattak és el is fogadtak.
A következő két kockázat bekövetkezési valószínűsége összehasonlítása során merült
fel a javaslat:
A hatóság irányítását ellátó Minisztérium beavatkozása az értékelési és
döntéshozatali tevékenységbe: 2
Belső személyzet kereskedelmi és pénzügyi befolyásolása: 1
Az a döntés született, hogy mind a két kockázat bekövetkezési valószínűsége azonos,
és így mind a kettő besorolása 2 lett.
7. Tájékoztatás a pártatlansággal kapcsolatos panaszok, fellebbezések kezeléséről;
Nem érkezett olyan beadvány/ panasz, amely a pártatlanság kérdését érintette volna.
A panasz beadási lehetőségei megvitatásra kerültek, ezzel kapcsolatban sem merült fel
semmilyen aggály vagy javító javaslat.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel, a főigazgató úr az ülést berekesztette.

1 db meghatalmazás
10 db titoktartási nyilatkozat
Jelenléti ív:1 db
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