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1.

A Pártatlansági Tanácsadó Testület létrehozásának célja

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az MSZ EN ISO/IEC 17011
szabványnak megfelelően, pártatlan működésének biztosítása céljából bevonja az érdekelt
feleket tevékenysége pártatlanságának felügyeletébe.
A Hatóság elnöke létrehozza a Pártatlansági Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: PTT),
amellyel megteremti az érdekelt felek széles körének kiegyensúlyozott és eredményes
részvételét a Hatóság pártatlansági politikájának kialakításában és tevékenységének
pártatlansági felügyeletében. A PTT célja, hogy a Hatóság működése során felmerült
pártatlansággal kapcsolatos kérdések esetén állást foglaljon, és a Hatóság elnöke számára
javaslatokat, ajánlásokat fogalmazzon meg.

2.

A PTT feladatai

A PTT az elnök folyamatosan működő tanácsadó testülete.
2.1. A PTT feladata az MSZ EN ISO/IEC 17011 szabványban foglaltak alapján az
alábbiakra terjed ki:
a) közreműködés a Hatóság pártatlansági politikájának kialakításában;
b) az akkreditálási, akkreditált státusz megújítási, bővítési rendkívüli felügyeleti és
felügyeleti vizsgálati eljárások értékelési és döntéshozatali szakaszainak
pártatlansági felülvizsgálata;
c) az akkreditálási, akkreditált státusz megújítási, bővítési, rendkívüli felügyeleti
és felügyeleti vizsgálati eljárások értékelési, döntéshozatali folyamataiba bevont
személyzet pártatlansági felügyelete;
d) a Hatósághoz beérkező beadványok, többek között panaszok és jogorvoslati
kérelmek pártatlansági vonatkozásának felülvizsgálata;
e) a Hatóság pártatlansági kockázatértékelésének véleményezése;
f) a pártatlan működés biztosítása céljából az elnök számára javaslatok
megfogalmazása intézkedések bevezetésére.
2.2. A PTT tagjai feladatuk eredményes ellátása érdekében az alábbi jogokkal és
kötelezettségekkel rendelkeznek:
a) a PTT ülésein való részvétel, véleménynyilvánítás, javaslattétel és szavazás;
b) hozzáférés a feladatok eredményes ellátásához szükséges információkhoz,
adatokhoz,
c) javaslattétel, ajánlás megfogalmazása az elnök számára a pártatlanságot
biztosító intézkedések megtételére;
d) írásbeli véleményezés és szavazás;
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e) amennyiben aggály merül fel a Hatóság pártatlanságát illetően a PTT az erre
vonatkozó testületi döntés meghozatalát követően jogosult azt a Hatóság
irányítását ellátó Minisztérium illetékesénél jelezni;
f) köteles betartani a bizalmas ügykezelés szabályait, azaz
i.

ii.

iii.

3.

a Hatóság tevékenységének pártatlansági vizsgálata során birtokába
jutott adatokat, információkat harmadik félnek nem hozhatja tudomására,
számukra nem továbbíthatja, azokat kizárólag a Hatóságnak végzett
feladatai teljesítése során és a Hatóság érdekében használhatja fel,
amennyiben az elnök számára tesz javaslatot, a tevékenysége során
birtokába került információkat kizárólag az elnökkel előre egyeztetett
módon és körben oszthatja meg,
ha a pártatlanságot veszélyeztető aggály merül fel és azt a Hatóság
irányítását ellátó minisztériummal kívánja a PTT közölni, a testület és a
minisztérium számára az adatok, információk csak a szükséges
mértékben biztosíthatók, különös tekintettel a személyes adatok
védelmére.

A PTT összetétele

A PTT maximum 25 tagból álló testület, akiket a Hatóság elnöke írásban kér fel a testületben
való részvételre. A felkért tagok írásban jelzik vissza a PTT tagság elfogadását, illetve esetleges
nemleges válaszukat az elnöknek, illetve az általa kijelölt személynek. A felkért PTT tagok a
felkérést követően 15 napon belül írásbeli visszajelzést adnak a tagság elfogadásáról, illetve
elutasításáról. A 15 nap leteltével a válasz nélküli felkérések érvényüket vesztik. A PTT
tagjainak mindenkori aktuális összetételét a 2. számú melléklet tartalmazza.
A tagokat az elnök határozatlan időre kéri fel. A felkérés bármikor visszavonható, amelyet
követően az elnök gondoskodik a 2. számú mellékletben meghatározott azonos csoportba
tartozó új jelölt felkéréséről.
A PTT mindenkori összetételét a 2. számú melléklet tartalmazza

4.

A PTT működése

A PTT üléseit a Hatóság elnöke (vagy az általa ezzel meghatalmazott személy) hívja össze
elektronikus formában, a javasolt napirendi pontokkal együtt, évente legalább két alkalommal,
6 havi gyakorisággal. Szükség esetén ezen két ülésen felül rendkívüli ülés összehívására is sor
kerülhet.
A tagok legalább 10%-ának kérésére is össze kell hívni a PTT-t. Ebben az esetben az elnöknek
címzett hivatalos levélben az összehívást kezdeményező személyeket fel kell tüntetni,
megjelölve a kezdeményezés okát, illetve a tervezett napirendi pontokat.

Hatálybalépés dátuma: 2020.11.03.

Szabályzat kódja: NAR-87_05

5/8 oldal

Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje

A PTT ülés abban az esetben tekinthető határozatképesnek, ha a tagok 50%-a +1 fő jelen van.
Abban az esetben, ha a PTT nem tekinthető határozatképesnek a PTT ülés ismételt
összehívására kerül sor, mely esetben a PTT ülés határozatképesnek minősül a megjelent PTT
tagok számától függetlenül. Az ismételt PTT ülés időpontja szerepel a meghívóban, amelyet a
Hatóság elnöke küld ki az ülést megelőzően.
Akadályoztatás/távollét estén azok a PTT tagok, akik előreláthatóan nem tudnak megjelenni a
PTT tervezett ülésén, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazást adhatnak
saját szervezetük képviselőjének, illetve más PTT tag szervezet képviselőjének. Ebben az
esetben a szavazáskor a meghatalmazott személy szavazhat a meghatalmazó nevében. A PTT
tagok a meghirdetett napirendi pontokról szavazhatnak elektronikus módon a soron következő
PTT ülést megelőző munkanap 12.00 óráig. A PTT döntésképességébe az elektronikus módon
leadott szavazatok is beleszámítanak.
A PTT döntéseit főszabály szerint egyszerű többséggel hozza meg.

A PTT üléseinek lebonyolítása:
a)

a helyszíni megbeszéléseken/ elektronikus konferenciákon jelenléti ív és jegyzőkönyv
készül,

b)
c)

az üléseket a Hatóság elnöke vezeti és a Hatóság biztosítja az adminisztratív feladatok
ellátását is;
amennyiben a Hatóság elnökét érintő pártatlansági ügyet kell a PTT-nek megtárgyalnia,
úgy annál a napirendnél a Hatóság elnöke nem vehet részt. Ilyen esetben a Hatóság
elnökhelyettese vezeti le az adott napirendet. Mindkét vezető érintettsége esetén a ITM
illetékes képviselője elnököl.

d)

mind a helyszíni üléseken, mind az elektronikus egyeztetések során a végleges, közös
véleményt szavazással alakítja ki,

e)

a szavazás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jelen lévő tagok 50%-a +1 tag
(egyszerű többség) egy véleményen van. Amennyiben ez nem teljesül, az egyeztetést és
a szavazást addig kell folytatni, ameddig a javaslat egyszerű többséggel elfogadásra nem
kerül; beleértve az előzetesen elektronikus formában szavazó PTT tagokat is.

A PTT ülése, működése során készült összes feljegyzést és az elkészített jelentést a Hatóság
iktatja és archiválja.
A Hatóság PTT felügyeleti vizsgálata alá vet minden állami finanszírozású, monopol
helyzetben lévő szervezetet – a pártatlansági felügyelet szükségességének mérlegelése nélkül.

5.

Az ügyrend hatálybalépése

Jelen ügyrend […]-n, a PTT […]-n történt jóváhagyását követően lép hatályba.
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1. számú melléklet
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

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

…………………………………
aláírás
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2. számú melléklet
•

3 fő az akkreditált szervezetek képviselőjeként:
EUROCERT Minősítő és Tanúsító Kft.
Országos Meteorológiai Szolgálat
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

•

3 fő kormányzati szervezetek képviselőjeként:
A mindenkori irányítási jogokat gyakorló Minisztérium
A mindenkori élelmiszeregészségügyért felelős Minisztérium
A mindenkori egészségügyért felelős Minisztérium

•

8 fő szakmai, társadalmi érdekképviseleti szervezetek képviselőjeként:
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Magyar Mérnöki Kamara
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
LIGA Szakszervezetek
Munkástanácsok Országos Szövetsége
Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége
Magyar Szakszervezeti Szövetség

•

4 fő felsőoktatási intézmények képviselőjeként:
Közigazgatási területen felsőoktatást végző Egyetem
Műszaki tudományok területén felősoktatási tevékenységet végző Egyetem
Természettudományi területen felsőoktatási tevékenységet végző Egyetem
Orvosi területen felsőoktatási tevékenységet végző Egyetem
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