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A Pártatlansági Tanácsadó Testület (a továbbiakban: PTT) 2019. december 9-i ülésének
tervezett napirendi pontjai:
•
•
•
•

•
•
•
•

Rövid visszajelzés a 2019. október 7. és 2019. október 10 között lezajlott EA
társértékelő utóellenőrzéséről;
A NAH pártatlanságával kapcsolatos elnöki intézkedések bemutatása, különös
tekintettel a 2019. október – novemberében lefolytatott vizsgálat megállapításaira.
A NAH pártatlanságával kapcsolatos intézkedéseinek megbeszélése (NAR-87
szabályzat), új tagok bemutatása;
A NAH pártatlan működése szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró szervezetek
eljárásainak döntésébe bevont személyek egyeztetése; továbbá a 2019. június 3-i PTT
ülés óta folytatott felülvizsgálatok bemutatása;
A NAH aktualizált pártatlansági kockázatértékelési mátrixának megvitatása,
véleményezése, a szükséges módosítások átvezetése;
Tájékoztatás a pártatlansággal kapcsolatos panaszok, fellebbezések kezeléséről;
Egyéb felmerült kérdések megvitatása;
Ebéd.
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AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI
1. A PTT ülés megnyitása
Devecz Miklós elnök úr üdvözölte a megjelent tagokat és ismertette a PTT működését, amely
2016-ban jött létre, és évente két ülést tart, ez a 8. 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
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. október 7. és 2019. október 10 között lezajlott EA
társértékelő utóellenőrzéséről
• Bodroghelyi Csaba elnökhelyettes úr a EA társértékelő utóellenőrzéséről adott
tájékoztatást. A NAH mint akkreditáló szervezet megfelelőségértékelést végez, ezen
tevékenység szakmai kontrollját az akkreditáló szervezetek társértékelési rendszere
biztosítja (EA értékelés: 2018. június)
• A lezáratlan nem-megfelelőség terméktanúsításhoz kapcsolódott, azon belül is
kompetenciakritériumokra vonatkozott.
• Utókövetés-visszaellenőrzés: 2019. október 8-10 között megtörtént, melynek az
eredménye, hogy elfogadták a NAH intézkedéseit.
• EA MAC várható döntés: 2020. április 22-23.
A következő társértékelési látogatás tervezett dátuma 2022. június.
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4. A NAH pártatlanságával kapcsolatos elnöki intézkedések bemutatása, különös
tekintettel a 2019. október – novemberében lefolytatott vizsgálat megállapításaira.
•

Az Elnök úr a bevezetőjében kiemelte, hogy az EA társértékelések során kiemelt
szerepet kap a pártatlanság biztosításának ellenőrzése. Az idei év során volt olyan
európai szervezet (DAkkS), ahol az ISO 17011-es pártatlansági követelmények
betartatását nem találták megfelelőnek és ezért további intézkedéseket kértek,
melynek a következménye lehet az akkreditált státuszok kiadási jogának az
elvesztése. Ez által, ha a visszaellenőrzés során az intézkedéseket az EA társértékelés
nem tartaná elégségesnek, az adott ország jelentős gazdasági veszteséggel
szembesülhetne. Ugyanakkor a NAH intézkedéseit és a Pártatlansági Testület
működését az EA társértékelő szervezetek megfelelőnek tartották. A NAH továbbra
is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy intézkedéseivel a pártatlanságot biztosítsa.

•

Az Elnök úr egy akkreditálási eljárás esetén az eljárás közben pártatlansági
vizsgálatot rendelt el. A pártatlanság felügyeleti eljárás keretében a pártatlanságot
egyrészt több, független pártatlansági testületi tag, másrészt kijelölt NAH kollégák
vizsgálták, illetve követték az eljárást. Az eljárás során a NAH szabálytalanságokat
észlelt és intézkedéseket foganatosított.
A vizsgálatot végző független pártatlansági szakértők megfelelőnek találták azokat
az intézkedéseket, amelyeket a NAH pártatlansági és eljárási szabálytalanságok
kapcsán hozott, és biztosítottnak látják, hogy – mindezek következtében – a jövőben
hasonló problémák bekövetkezésének az esélye minimálisra csökkent.

•

Pártatlansági vizsgálattal kapcsolatos további intézkedések:
• Monitoringozás erősítése 2019-ben + 2020-as monitoring terv;
→ A visszajelzések eddig pozitívak, a minősítők figyelembe veszik a pártatlansági
követelményeket.
• ÉCS véleményezés erősítése
ASZEK honlap és kérdőív módosítása;
Szemleterven a link feltüntetése
→Egyelőre nem ugrott meg a visszajelzések száma → további intézkedéseket tervez a NAH.

•

Nem-megfelelőségek fokozott ellenőrzése
Fokozott osztályvezetői ellenőrzés a megadott részletes szempontok szerint; (októberdecember)
Formanyomtatvány módosítása az egyértelműség érdekében.
→Visszajelzések alapján javuló a tendencia, a NMF-ek hivatkozásai lemennek a legalsó
szintig.

•

3/2019-es állásfoglalás
3/2019 egyértelmű állásfoglalást ad a következő témákkal kapcsolatban: Hivatkozások a
részjelentésekben/ Szemlebizonyítékok gyűjtése/ Kommunikáció az ügyfél, az Értékelő
Csoport és a NAH referens között
→Nincs még visszajelzés (negatív sem!), az értékelő kérdőívek visszaküldését kívánjuk
további eszközökkel szorgalmazni.

NAR-87 (4. kiadás) szabályzat kapcsán a Testület további módosítást nem javasolt. A
NAH pártatlansági nyilatkozatára javító megjegyzés nem érkezett, így ezen szabályzat
marad hatályban.
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5. A NAH pártatlan működése szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró szervezetek
eljárásainak döntésébe bevont személyek egyeztetése; továbbá a 2019. június 3-i
PTT ülés óta folytatott felülvizsgálatok bemutatása;
Ismertetésre kerültek azon pártatlansági vizsgálatok, amelyeket az előző ülés óta
folytattak, Markó Csaba 7 szervezet akkreditálási eljárását vizsgálta, Paulik Szabina 4
szervezet, Dr. Kuti László 2 szervezet, Dr. Nagy József 3 szervezet és Orosz Lajos 7
szervezet akkreditálási eljárását vizsgálta.
A tagok elfogadták a vizsgálatokról a beszámolókat, PTT egyöntetűen továbbra is
biztosítva látja a NAH pártatlan működését.
6. A
NAH
aktualizált
véleményezése

pártatlansági

kockázatértékelésének

megvitatása,

A kockázatelemzési mátrixot (2019.06.03-tól hatályos) a tagok megfelelőnek tartották,
módosítási javaslat nem érkezett.
7. Tájékoztatás a pártatlansággal kapcsolatos panaszok, fellebbezések kezeléséről;
Nem érkezett olyan beadvány/ panasz, amely a pártatlanság kérdését érintette volna.
Mivel egyéb, a pártatlansággal kapcsolatos kérdés, észrevétel nem merült fel, az Elnök
úr az ülést berekesztette.

3 db meghatalmazás
14 db, 7 -7 db (2019.06.03-2019.12.09) titoktartási nyilatkozat
Jelenléti ív:1 db
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