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Tisztelt Képviselő Úri
Az Országgyúlés házszabálya 91 .§-áriak (2) bekezdésében fogfaltak szerint hozzám
intézett „Valóban nemzetközi normákat sért-e a Nemzeti Akkreditáló Testület
szervezéséről, feladat- és hatáskoréról, maiamint eljárásáról szóló 2005 . évi
LXXVIIII- torvény?" című K119379 . számú írásbeli kérdésére --- azok sorrendjében a következő választ adom,
Az Európai Akkreditálási Együttműködés Multilaterális Megállapodások
Bizottságának (EA-MAC) fekászönő elnöke (Dr. Jos Leferink) 2005 . november
28-án kelt, a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) elnökének irt levelében
valóban vélelmezte, hogy a tőrvény egyes cikkei nem feleinek meg az EN
ISO/IEC 17011 :2004 szabvány követelményeinek .
Az Est.-MAC e(riöke részéről a féfreértdst feitétefezhetden az okozta, hogy az
új magyar akkreditálási törvény véleményeztetésekor a NAT nem küldte meg
részére a kapcsoWd magyar horizontális jogszabályokat . Ebből adódóan
Leferink (ir a törvényt a magyar jogrendszerbál kiszakítva, önmagában

értelmezte. Sommás kritikai megáliapItásaí legtöbbsztár az általánosság
szintjén maradnak, többnyire nem fejtik ki, hogy az egészében hivatkozott
paragrafusok és szabványszakaszok mely pontjai ellentétesek egymással .

A Nemzeti Akkreditáló Testúlet szervezéséről, feladat- és hatásköréről,
valamint elárásáröl szőlő 2005. évi LXXVIII . törvény 5 . § (1) bekezdésének a)
pontja éppen az európai és nemzetközi eljárásokra tekintettel felhataimazza a
NAT-ot a törvény által nem rendezett részletszabályok saját szabályzatban
történő kidolgozására, igy a NAT működésének értékelése során a törvény
mellett ezeket a szabályzatokat is figyelembe kell venni .
Áliáspontunk szerint a törvény összhangban van az ISO/IEC 17011 :2004
szabvány követetményeivel, amelyet az EA ilietékesei számára részletes
írásos elemzés forrntijában vagy esetleges személyes konzultáció sarán is
készek vagyunk kifejteni .
A NAT nem atáiröja és nem tagra az Európai Akkreditálási Együttműködés

Multilaterális .Megállapodásnak (EA MLA) . Megjegyzem, hogy például
Csehország már 1998-ban, Szlovákia pedig 2001-2002-ben a szakterületek
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többségére megszerezte a tagságot . A NAT tagságának elmaradása
egyértelműen a NAT tevékenység6nek hiányosságaira vezethetd vissza : a
korábbi akkreditálási törvény gyakorlatilag teljesen szabad kezet adott a NATnak, tehát semmi akadálya nem volt a tagság megszerzésének .
A NAT esetleges kizárása az EA-bóf - a presztízsveszteségtől eltekintve jelenleg semmilyen jogi hátránnyal nem jár, hiszen az EA-tagság önmagában
semmiféle jogosultságot nem jelent . Az EA nem kormányzati szerv és nem
rendelkezik olyan elismertseggel, mint például a Nemzeti Szabványosítási
Szervezet (ISO). Az Eta tagállamaíbar-r az akkreditálás szabályamisa ma még
nem egységes . Hosszabb társon azonban az akkreditálás egységes
szempontok szerinti szabályozása,
az akkreditálás jelentőségének
növekedése várható . K6iségtelen, hogy ezt mind a jogalkotönak, mind á NATnak figyelembe kell vennie .
A NAT által akkreditált szervezetek vizsgálati eredményeit, tanúsítványait az
EU-tagállamok az EA-tagság ellenére eddig sem fogadták el . Ehhez az
kellene, hogy a NAT tagja legyen az Európai Akkreditálási Együttműködés
Multilaterális Megállapodásnak . Így az EA-tagság esetleges megszűnőse sem
jelent hátrányt, mivel soha meg nem szerzett jogosultságot (jelen esetben a
kölcsönös elismerést} elvesziteni sem tehet .
trésben fefvetiük a kapcsolatot Gro Rodland asszonnyal, az EA-MAC új
elnökével . i_eveionkben Wfejeztűk azt a meggyőzöd6sünket, hogy a tőrvény
alapvető és garanciális jellegOr szabályait kitöltő NAT belső szabályzatok falyarnatban légó - módosításévet biztosítható, hogy a NAT megfeleljen mind
az EA, mind az MLA elvárásainak . Egyúttal hangs6lyoztuk azt is, hogy a GKM
kész együttműködni, az esetlegesen felmerütó kérdések tisztázásában,
A NAT önálló, független, saját önkormányzattal rendelkező köztestület,
amelynek tevékenységében - éppen a Képviselő úr által említett nemzetközi
normák értelmében - egyetlen érdekcsoport sem juthat túlzott befolyáshoz .
Mindazonáltal - amennyiben rövid időn belül a NAT nemzetközi
elismertségében nem következik be érzékelhető fejlődés - egyrészt a NAT
tagságának el kell azon gondolkodnia, hogy a jelenlegi vezetős mennyiben
alkalmas feladata ellátására, másrészt a Kormánynak mérlegelnie kell, hogy a
NAT esetében a köztestüieti forma mennyiben alkatmar a nemzetgazdaság
6rdekeinek hatékony szolgálatára .
Kérem Képviselő Urat, hogy válaszzamat elfogadni szíveskedjék .
Budapest, 2006 . március , ,;
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