
T/16129/10. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
 

Gazdasági bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

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

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/16129/8. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként – 
megvitatta a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, 
valamint eljárásáról szóló, T/16129. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/16129/9. számú bizottsági módosító javaslatot. 
 
 Az Oktatási bizottság nem vette napirendjére a kiegészítő ajánlásban foglalt 
módosító javaslatok megtárgyalását, figyelemmel arra, hogy azok nem tartoznak a 
feladatkörébe. 
 
 

1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat preambulumának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa az európai és a nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működését, a megfelelőség-értékelésre 
vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtását, elősegítse a magyar nemzetgazdaság 
szereplői versenyképességének növelése és a kereskedelem indokolatlan műszaki 
akadályainak elhárítása érdekében a termékek és szolgáltatások többszöri [megfelelőség-
értékelésének] megfelelőségértékelésének kiküszöbölését, a nemzeti akkreditálásról a 
következő törvényt alkotja:" 
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T/16129/2., /4., /8., /9., /10., /12., /13., /14., /15., /16., /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 4., 8., 9., 10., 12., 13., 

14., 15., 16., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 3. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "a) akkreditálás: az a tevékenység, amelynek alapján az e törvény 4. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott nemzeti akkreditáló szervezet hivatalosan elismeri és igazolja, 
hogy egy szervezet vagy természetes személy alkalmas meghatározott [megfelelőség-
értékelési] megfelelőségértékelési feladat elvégzésére," 
 

T/16129/1., /4., /8., /9., /10., /12., /13., /14., /15., /16., /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 4., 8., 9., 10., 12., 13., 

14., 15., 16., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdése h) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § (1) E törvény keretei között a Testület alapszabályának tartalmaznia kell:/ 
 
 "h) az e törvényben meghatározottakon túl [a kétharmados vagy ennél nagyobb 
arányú többséget igénylő ügyek meghatározását] azoknak az ügyeknek a meghatározását, 
amelyekben a határozat elfogadásához a jelen lévő testületi tagok kétharmadának vagy ennél 
nagyobb arányú többségének az igen szavazata szükséges," 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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4.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 9. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(6) A közgyűlésen [jelenlévő] jelen lévő, szavazásra jogosult tagoknak a 7. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti csoportja, a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti csoportja, továbbá 
együtt a 7. § (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti csoportja azonos szavazati súllyal rendelkezik. 
A leadott szavazatokat megszámlálásukat követően csoportonként ennek megfelelően kell 
arányosítani." 
 

T/16129/1., /2., /8., /9., /10., /12., /13., /14., /15., /16., /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 8., 9., 10., 12., 13., 

14., 15., 16., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

5.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 13. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A fellebbviteli bizottság tevékenységéről a közgyűlésnek számol be[,]. A [a] 
bizottságnak és tagjainak feladataik ellátása körében utasítás nem adható." 
 

T/16129/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 14. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(6) A pénzügyi ellenőrző bizottság tevékenységéről a közgyűlésnek számol be[,]. A 
[a] bizottságnak és tagjainak feladataik ellátása körében utasítás nem adható." 
 

T/16129/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 



-  4  - 

 
 
 

7.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdése felvezető szövegének 
és a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "(1) A Testület ügyintéző szervezete az Akkreditálási Iroda. Az Akkreditálási Iroda: 
 
 a) előkészíti a közgyűlés[,] és a Tanács döntési jogkörébe tartozó ügyeket, a döntéshez 
szükséges előterjesztéseket," 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

8.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdése b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /17. § (1) A Testület elnökének – a (3)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel – az 
választható, aki/ 
 
 "b) magyar állampolgár[,] vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam állampolgára vagy Magyarországon letelepedési vagy 
bevándorlási engedéllyel rendelkező egyéb külföldi," 
 

T/16129/1., /2., /4., /9., /10., /12., /13., /14., /15., /16., /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 9., 10., 12., 13., 

14., 15., 16., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

9.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdése b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Szakmai akkreditáló bizottság elnökeként és tagjaként nem bízható meg olyan 
személy, aki/ 
 
 "b) akkreditált szervezet tulajdonosa, tisztségviselője, alkalmazottja vagy egyéb 
munkavállalója, vagy közeli hozzátartozójuk [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pont], vagy akkreditált személy," 
 
 
 
 
 
 



-  5  - 

 
 

T/16129/1., /2., /4., /8., /10., /12., /13., /14., /15., /16., /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 8., 10., 12., 13., 

14., 15., 16., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 17. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Szakmai akkreditáló bizottság tagja, minősítő vagy szakértő nem vehet részt az 
akkreditálási ügy intézésében, ha az akkreditálási eljárásban érintett szervezet[,] vagy 
természetes személy esetében érdekelt (tulajdonos, tisztségviselő, alkalmazott[,] vagy egyéb 
munkavállaló vagy közeli hozzátartozójuk [Ptk. 685. § b) pont])." 
 

T/16129/1., /2., /4., /8., /9., /12., /13., /14., /15., /16., /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 8., 9., 12., 13., 

14., 15., 16., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 18. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) Az akkreditálás odaítéléséről a szakmai akkreditáló bizottság határozatban 
rendelkezik[,]. [a]Az akkreditált státusz 4 évre szól." 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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12.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 18. § (10) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(10) A kérelem és annak mellékletei benyújtása, a hiánypótlásra történő felhívás és a 
hiánypótlás megtörténte, a [nem-megfelelőségek] nemmegfelelőségek kijavítására történő 
felhívás, és a kijavításról történő tájékoztatás, a minősítők és a szakértők kijelölésének, 
valamint a helyszíni szemle helyének és időpontjának közlése, továbbá a kérelmezőnek a 
Testülethez intézett nyilatkozata, bejelentése vagy bármely beadványa, a fellebbviteli 
bizottság idézése és mindezek visszaigazolása elektronikus úton is gyakorolható." 
 

T/16129/1., /2., /4., /8., /9., /10., /13., /14., /15., /16., /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 8., 9., 10., 13., 

14., 15., 16., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

13.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A vizsgálati szakasz kezdetén a szakmai akkreditáló bizottság vizsgálja, hogy a 
kérelem megfelel-e a 18. § (3) bekezdése szerint előírt formai követelményeknek, szükség 
esetén 15 napon belül [belül] a kérelmezőt legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével 
hiánypótlásra hívja fel." 
 

T/16129/1., /2., /4., /8., /9., /10., /12., /14., /15., /16., /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 8., 9., 10., 12., 

14., 15., 16., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

14.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 19. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) A vizsgálati szakasz során az akkreditálási kérelem alapján a szakmai akkreditáló 
bizottság minősítő csoportot jelöl ki. A minősítő csoport véleményezi a kérelmező által 
benyújtott dokumentációt és feltárja a hiányosságokat, [nem-megfelelőségeket] 
nemmegfelelőségeket; szükség esetén a kérelmezőt legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével 
kiegészítő tájékoztatásra kéri. Hiányosságok, [nem-megfelelőségek] nemmegfelelőségek 
fennmaradása esetén a kérelem elutasítható." 
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T/16129/1., /2., /4., /8., /9., /10., /12., /13., /15., /16., /17. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 8., 9., 10., 12., 
13., 15., 16., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16129/9/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

15.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 19. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) A minősítési szakaszban a minősítő csoport helyszíni szemlét tart a kérelmezőnél, 
amelynek eredményét jegyzőkönyvben rögzíti. A minősítő csoport a jegyzőkönyvben 
rögzített [nem-megfelelőségek] nemmegfelelőségek, hiányosságok kiküszöbölésére a 
kérelmezőt legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével intézkedésre hívja fel." 
 

T/16129/1., /2., /4., /8., /9., /10., /12., /13., /14., /16., /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 8., 9., 10., 12., 

13., 14., 16., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 
 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

16.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 20. § (4) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) Az akkreditált szervezet vagy természetes személy az akkreditált tevékenységét 
érintő jelentős változásokról 15 napon belül értesíti az Akkreditálási Irodát. Jelentős 
változásnak minősül a szervezet[,] vagy természetes személy akkreditálási követelményeknek 
való megfelelését befolyásoló változás, különösen:" 
 

T/16129/1., /2., /4., /8., /9., /10., /12., /13., /14., /15., /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 8., 9., 10., 12., 

13., 14., 15., 17. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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17.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 24. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A Testület üzletszerűen – nyereség- és vagyonszerzés céljából – termelő, 
kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak nem lehet 
tagja és ilyen társaságban nem szerezhet részesedést." 
 

T/16129/1., /2., /4., /8., /9., /10., /12., /13., /14., /15., /16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 8., 9., 10., 12., 

13., 14., 15., 16. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

18.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 25. § (2)-(3) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) [A] E törvény 18. §-ának (7), (10) és (11) bekezdése a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépése 
napján lép hatályba. 
 
 (3) [A] E törvény 18. §-ának (10) bekezdése 2007. július 1-jén hatályát veszti." 
 
 

Indokolás: Lásd a T/16129/9/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 8. 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 


