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   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának Oktatási és tudományos 

bizottságának 
 
 

a j á n l á s a 
 

a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, 
valamint eljárásáról szóló T/16129. számú törvényjavaslat 

 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint 
Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság) megvitatta a Nemzeti 
Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló, 
T/16129. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16129/3-7. 
számú módosító javaslatokat. 
 
 Az Oktatási bizottság 2005. június 6-i ülésére vette napirendjére a fenti 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalását. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 
 

1.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdése a)-b) pontjainak a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § (1) A Testület akkreditálással kapcsolatos feladatai:/ 
 
 "a) az 1. § szerinti szervezetek és természetes személyek akkreditálására, az 
akkreditált szervezetek és természetes személyek tevékenységének és alkalmasságának 
felügyeleti vizsgálatára, az akkreditált státusz felfüggesztésére és visszavonására, valamint a 
külföldi akkreditáló szervezet által kiadott akkreditálási okirat (a továbbiakban: külföldi 
akkreditálási okirat) elismerésére vonatkozó eljárás részletes szabályainak kidolgozása, 
felülvizsgálata és módosítása az európai és nemzetközi eljárások figyelembevételével, 
 
 b) az 1. § szerinti szervezetek és természetes személyek akkreditálása, az akkreditált 
szervezetek és természetes személyek tevékenységének és alkalmasságának felügyeleti 
vizsgálata az akkreditált státusz fenntartása, felfüggesztése vagy visszavonása céljából, 
valamint a külföldi akkreditálási okirat elismerése," 
 

T/1612/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 8. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/4/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Oktatási biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A tagsági jogviszony az (1) bekezdésben felsoroltak kérésére az első tagdíj 
megfizetésének napjával jön létre." 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Oktatási biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Testület választott tisztségviselői:/ 
 
 "a) az öt évre választott elnök," 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Oktatási biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 11. § (5) bekezdése l) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(5) A Tanács hatáskörébe tartozik:/ 
 
 "l) döntés a külföldi [akkreditáló szervezetek által kiadott] akkreditálási okirat[ok] 
elismeréséről," 
 

T/1612/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 6., 8. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/4/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Oktatási biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 



-  4  - 

 
5.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az éves felügyeleti vizsgálatot az akkreditált szervezet, illetve természetes 
személy legalább 90 nappal a lejárat előtt köteles kezdeményezni, valamint a vonatkozó 
dokumentumokat 30 nappal a lejárat előtt benyújtani. Rendkívüli felügyeleti vizsgálatra 
panaszbejelentés vagy az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények megváltozása esetén 
kerülhet sor." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatban a bekezdés utolsó mondata nem szerepel, de figyelemmel arra, hogy 
elhagyandó részként sem jelölik, így a fenti ajánláspont ezt a mondatot is tartalmazza. 

 
Indokolás: Lásd a T/16129/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Oktatási biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat III. fejezetét új alcímmel és új 24. §-sal 
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 

/III. FEJEZET 
 

AZ AKKREDITÁLÁS FOLYAMATA/ 
 

"A külföldi akkreditálási okirat elismerése 
 

24. § 
 
 (1) A Testület kérelem alapján a külföldi akkreditálási okirat elismerésével a saját 
akkreditálási eljárásával egyenértékűnek minősíti a külföldi akkreditáló szervezet által 
lefolytatott akkreditálási eljárást és az arról kiállított okiratot. 
 
 (2) A külföldi akkreditálási okirat elismeréséről a Tanács dönt. 
 
 (3) A Tanács a külföldi akkreditálási okiratot elismeri, ha azt olyan akkreditáló 
szervezet adta ki, 
 
 a) amely az Európai Akkreditálási Együttműködés Kölcsönös Elismerési 
Megállapodásának tagja, 
 
 b) amely a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés vagy a Nemzetközi 
Akkreditálási Fórum Kölcsönös Elismerési Megállapodásának tagja, 
 
 c) amellyel a Testület kétoldalú elismerési megállapodást kötött. 
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 (4) A Tanács eljárására a 18. § (1)-(3) bekezdésében, (4) bekezdésének második 
mondatában és (9)-(11) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A Tanács határozata ellen 
nincs helye fellebbezésnek, a határozat bírósági felülvizsgálatára a polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének (Közigazgatási perek) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
 (5) A külföldi akkreditálási okirat elismeréséért külön jogszabályban meghatározott 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni." 
 

T/1612/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 4., 8. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/4/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Oktatási biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "26. § (1) E törvény rendelkezéseit [az új akkreditálási eljárási szabályzatok 
elfogadásának (6) bekezdésben megállapított határidejét] a hatálybalépését követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni. [Az e törvény hatálybalépését követően, de a (6) 
bekezdésben megállapított határidőt megelőzően indult eljárásokban a Tv. alapján 
elfogadott akkreditálási eljárási szabályzatok alapján kell eljárni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Oktatási biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 27. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "27. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben 
rendeletben állapítsa meg a Testület akkreditálási és éves felügyeleti vizsgálati, valamint a 
külföldi akkreditálási okirat elismerési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
mértékét." 
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T/1612/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 4., 6. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/4/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Oktatási biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 1. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bizottság elnöke 

 
 
 
 


