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országgyű lési képviselő

	beli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

I lelybct

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyülésröl szóló 2012 .
évi XXXVI, törvény 42 . * (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„A meggondolatlan átszervezés miatt nem tudnak a magyar vállalkozások akkreditáció t
szerezni?”

Abenyújtott kérdésemre a választírásbanváram.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt időszakban sokat hallani olyan híreket . miszerint különböző kormányzat i

szervezeteknél megszorítások várhatóak . A közszféra leépítését célzó, úgynevezett „Lázar-

listán” szerepel egy hatóság, amelyről nem sok szó esett az utóbbi időben. Ez a Nemzet i

Akkreditáló Hatóság, amely az egyetlen, ilyen jellegű tevékenységet folytató magyar szerv .

Tavaly októberben a rezsicsökkentés címén a jogelőd Nemzeti Akkreditáló Testületet

átalakították, a vezetőségét leváltották. Ezzel sikerült elérni, hogy a NAH akkreditációs

jogosítványa átmenetileg megszűnt. A minisztériumi betagozás várhatóan még inkább eltolj a

a jogosítvány visszaszerzésének a lehetőségét. Mit jelent ez a gyakorlatban? Jelenleg nem tud

egyik magyar cég sem magyar akkreditáeiót megszerezni, mert a NAH-nak még nincs meg a

nemzetközi felhatalmazása. Lehet külföldi akkreditációs jogosítvánnyal rendelkező

szervezetet megbírni, de ez sokkal nehezebben járható út, már csak a nyelvi korlátok miatt is .

További gond, hogy a tavaly év végén és az idei év elején lejáró akkreditácíók se m

kerülhetnek meghosszabbításra, átmenetileg szünetelni fognak. A tarthatatlan helyzet miatt a



termelő üzemek, ahol nincs akkreditálás, elveszíthetik a piacaikat. „köszönhetően”

átgondolatlan átszervezésnek.

Kérdezem tehát Tisztelt Miniszter Urat, hogy mikorra várható a NAI-I jogosítványaina k

jóváhagyása? Ki viseli az eddigi mulasztás következményeit? A bizonyíthatóan emiat t

Piarc=esetést elszenved ő cégek kitől számíthatnak kártérítésre?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . február 9 .

Tisztelettel :

Magyar Zoltá n
Jobbik
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