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1. Szabályozás célja
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által lefolytatott akkreditálási, bővítési,
rendkívüli felügyeleti és felügyeleti vizsgálati eljárás (a továbbiakban az utóbbi kettő együtt:
felügyeleti vizsgálati eljárás) döntéshozatali szakaszának a szabályozása az opponensi rendszer
működésének figyelembevételével.

2. Személyi és tárgyi hatály
Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Hatóság valamennyi kormánytisztviselőjére és
munkavállalójára (a továbbiakban együtt: Kormánytisztviselő) valamint az akkreditálási eljárások
döntéshozatali szakaszában részt vevő valamennyi opponensre. Ahol, a szabályzat opponenst említ
az eljárásban résztvevő valamennyi opponens értendő.
Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Hatóság által lefolytatott akkreditálási, bővítési és
felügyeleti vizsgálati eljárás döntéshozatali szakaszára.

3. Fogalommeghatározások
Döntéshozatali szakasz
Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési
szakaszának lezárását követő része, melynek során az akkreditáló szerv érdemben dönt az akkreditált
státusz odaítéléséről, fenntartásáról, bővítéséről, szűkítéséről, felfüggesztéséről, visszavonásáról
vagy az akkreditálás iránti kérelem elutasításáról. Az akkreditálási, bővítési eljárás döntéshozatali
szakaszának ügyintézési ideje – az értékelési szakaszt követően – 30 nap. A felügyeleti, vizsgálati
eljárás döntéshozatali szakaszának ügyintézési ideje – az értékelési szakaszt követően – 15 nap.
Értékelő Csoport (ÉCS)
Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, és felügyeleti vizsgálati eljárás során az
értékelési szakaszban a Hatóság által kirendelt, az akkreditálási kérelemmel érintett területen
szakértelemmel rendelkező személyek együttese. Az ÉCS-t a vezető minősítő vezeti, tagjai lehetnek
a minősítők és a szakértők.
Értékelési szakasz
Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, és felügyeleti vizsgálati eljárás azon
szakasza, melynek során az ÉCS megvizsgálja és kiértékeli, hogy az akkreditálást kérelmező Ügyfél
felkészült-e, megfelel-e minden vonatkozó akkreditálási követelménynek.
Felügyeleti vizsgálati eljárás
Valamennyi felügyeleti és rendkívüli felügyeleti eljárás.
Opponens
Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, és felügyeleti vizsgálati eljárás során a
döntéshozatali szakaszban a nemzeti akkreditálás rendszerébe tartozó szakterületeken szakértőként
eljáró független és pártatlan személy, aki
-

megfelel a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015.
(XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) opponensekre vonatkozó
előírásainak,
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-

a Hatóság szakértői névjegyzékében opponensként szerepel,

-

az adott eljárásban semmilyen módon nem vett részt, arról ismerettel nem rendelkezik,

így az adott eljárás dokumentumait áttekintve objektív javaslatot képes adni a döntéshozó számára a
végső döntés tekintetében.
Opponáló csoport: Adott akkreditálási, felügyeleti vizsgálati eljárásba bevont opponáló személyek
csoportja, melyet a vezető opponens irányít.
Vezető opponens: mint funkció jelenik meg abban az esetben, ha több opponens kerül bevonásra az
akkreditálási-, felügyeleti vizsgálati eljárásba. Az opponensek csoportját vezeti. Az egyesített
szakvélemény és döntési javaslat egységes meghozataláért felelős személy.
Az opponensek nyilvántartásban nem kerül külön feltüntetésre.

4.

Szabályozás leírása

4.1.

Opponens kinevezése, nyilvántartása

Új opponens jelentkezését kezdeményezheti a Hatóság Kormánytisztviselője, illetve maga a pályázó
személy. A pályázó köteles megküldeni a szakmai kompetenciáját igazoló iratokat a Hatóság részére.
A Hatóság az általa alkalmazott opponenseket a Hatóság által vezetett szakértői névjegyzékben tartja
nyilván. Nyilvántartásba vételre javasolt opponens névjegyzékbe történő felvételéről, valamint a
névjegyzékből való törlésről az elnök dönt.
A nyilvántartásba vétel előfeltétele annak, hogy az opponens konkrét akkreditálási eljárásban
kijelölhető legyen. A nyilvántartás kezelését (ideértve a nyilvántartásba történő felvételt, illetve az
onnan való törlést is) a Hatóság saját hatáskörben látja el. A nyilvántartással kapcsolatos döntések
nem minősülnek hatósági ügynek.
Opponens nem lehet az a személy, aki:
•

a Hatóság Kormánytisztviselője,

•

ugyanazon eljárásban az ÉCS tagjaként járt el,

•

ÉCS tag volt ugyanazon akkreditált szervezet 5 éves akkreditálási ciklusában valamely
akkreditálási eljárásában,

•

nem pártatlan.

4.2.

Döntéselőkészítés

Az akkreditálási, bővítési felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás döntéshozatali
szakaszában a nemzeti akkreditálás rendszerébe tartozó kategóriákban az opponens készíti elő a
döntést.
Az opponens felelős az értékelési szakasz megfelelőségének vizsgálatáért és a döntési javaslat
megadásáért.
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Az opponens az értékelési szakasz megfelelőségi vizsgálatát követően opponensi szakvéleményt
készít, amely tartalmazza a döntési javaslatot.
Az elnökhelyettes figyelembe véve az opponens szakvéleményét és a döntési javaslatát hozza meg a
döntését.
Az opponens az alábbi javaslatokat teheti az elnökhelyettes részére:
a) a kérelemnek teljes egészében adjon helyt,
b) javasolja az akkreditált státuszt részlegesen odaítélő határozat meghozatalát,
c) javasolja a kérelem teljes egészében történő elutasítását.
Amennyiben az opponens úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésére álló dokumentumok alapján nem tudja
megtenni a döntésre vonatkozó javaslatát, a megfelelő döntés előkészítéséhez jogosult az ÉCS
vezetőjétől az értékelési szakaszra vonatkozó további dokumentumokat – a Hatóság által szabályozott
eljárásrend szerint – bekérni.
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezetek (EU ETS
hitelesítők) akkreditálása esetében a szakértelemmel rendelkező opponens(ek)nek vétójoga van a
végső döntést illetően.

4.3.

Döntéshozatal

Az elnökhelyettes dönt az opponensek által tett döntési javaslat elfogadásáról, vagy el nem
fogadásáról. A Hatóság elnökhelyettesének jogában áll a döntési javaslatot felülbírálni, és ebben az
esetben kiegészítést- vagy új opponensi szakvéleményt bekérni.
a) Amennyiben az opponensek azt javasolják az elnökhelyettesnek a döntési javaslatban, hogy a
kérelemnek teljes egészében adjon helyt, akkor a Hatóság határozata a meghozatalának napján
véglegessé válik.
b) Amennyiben az opponensek az akkreditált státuszt részlegesen odaítélő határozat meghozatalát
javasolják az elnökhelyettesnek, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény szerinti
határidő belül keresetlevél benyújtásának van helye.
A Hatóságnak az akkreditált státuszra vonatkozó határozata elismeri és igazolja, hogy egy szervezet
vagy természetes személy alkalmas meghatározott megfelelőségértékelési feladat elvégzésére.
Az akkreditált területet az akkreditálási határozat részét képező részletező okirat tartalmazza.
Ha a határozat több akkreditált területre vonatkozik és a kérelmező a határozatnak csak meghatározott
területeire vonatkozó rendelkezései ellen nyújt be jogorvoslati kérelmet, a határozat jogorvoslati
kérelemmel meg nem támadott rendelkezései véglegessé válnak.
Odaítélő határozat esetén a Hatóság a Korm. rendeletnek megfelelő adattartalommal akkreditálási
okiratot állít ki, melyet hivatali kapun küld meg kérelmező részére.
Az akkreditált státuszban történő változás átvezetését (név, telehely, szabvány) kimondó határozat
esetén a Hatóság a szervezet részére kiküldött határozatban tájékoztatja az akkreditált szervezetet,
hogy a korábbi akkreditálási okirat hatályát vesztette, annak további felhasználása jogellenes.
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4.4.

Feltételes akkreditálás

Amennyiben a kérelem olyan tevékenységekre is vonatkozik, amelyeket az ÉCS nem tudott
megfigyelni és értékelni (például termék- illetve irányítási rendszereket tanúsító szervezeteknél
megfigyelő szemle vagy vertikális értékelés), az akkreditált státusz feltételesen ítélhető oda, az alábbi
feltételek fennállása esetén:
a) az akkreditálandó tevékenység alkalmi jellegű;
b) az akkreditálandó tevékenységek olyan ágazatban vannak, ahol az akkreditálás
előfeltétele a szerződés megkötésének (pl. a jogilag kötelezően előírt akkreditáltság
esetén);
c) a felkészültség és az Ügyfél kompetenciája „virtuális, szimulált” tevékenység révén
(vizsga, interjú) igazolható;
d) a megfigyelésre, a kiegészítő értékelésre leghamarabb (az első megrendeléskor), vagy
legkésőbb a következő újraakkreditáláskor sor kell, hogy kerüljön.
A Hatóság a döntésének meghozatalakor mérlegeli a területek kritikus besorolását és a nem
megfigyelt területek arányát.
Amennyiben az akkreditált szervezet a feltételesen megadott területeken akkreditált tevékenységet
kíván végezni, akkor a tervezett tevékenység végzését megelőzően legalább 30 nappal be kell
jelentenie a Hatóságnak.

4.5.

Közzététel a honlapon

A határozat kiadásával egyidejűleg a Hatóság a szervezetet a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi
CXXIV. törvényben meghatározott adattartalommal nyilvántartásba veszi. A Hatóság által közzétett
közhiteles adatokat is tartalmazó nyilvántartás aktualizálására a határozat, illetve a részletező okirat
aláírását követő 2 munkanapon belül kerül sor. A honlapon szereplő adatok megfelelőségét a Hatóság
Kormánytisztviselője ellenőrzi.

4.6.

Akkreditálási jel kiadása

A Hatóság által akkreditált szervezetek vagy természetes személyek az akkreditálási jel
kérelmezésének és használatának szabályait tartalmazó NAR-08 szabályzatnak megfelelően
kezdeményezhetik az akkreditálási jel kiadását és tűntethetik fel azt dokumentumaikon.

4.7.

Pártatlansági felügyelet

A Hatóság Pártatlansági Tanácsadó Testülete 2016. december 2-i döntésének megfelelően azok a
szervezetek, amelyek a NAR-87-es szabályzata szerint a Hatóság pártatlan működése szempontjából
megkülönböztetett jelentőséggel bíró szervezetek, akkreditálási, bővítési, felügyeleti és rendkívüli
felügyeleti vizsgálati eljárása során a Pártatlansági Tanácsadó Testület egy tagja (aki az eljárásban
vizsgált szervezettel nincs kapcsolatban) az eljárás pártatlanságát felülvizsgálja a NAR-87
szabályzatban részletezetteknek megfelelően.
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5.

Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2020. július 30-án lép hatályba, melyet a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni
kell.

6.

Kapcsolódó szabályzatok és jogszabályok
•
•
•
•
•
•
•

a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (Natv.),
a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII.
23.) Korm. rendelet.
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.
(XII. 30.) NGM utasítás
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
ISO/IEC 17011 Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket
akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények
NAR-87 Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje
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