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1, ÉnvÉnypssÉGlTERüLET
Jelen dokumentum vonatkozik mindazon tanúsítási tevékenységre, amelyet ECM Certification s.r.o. vagy ECM lrányítási
Rendszerek Európai Tanúsító Szolgálata Kft. végez az lSO 17021-1, az lSO 17aU-2, az lSO 17021-3, az lSO 17021-3 az lSO
17021-10 az lS0 50003 szabványok előírásai, valamint az EA 6/02 dokumentum szerint ad ki.

Jelen dokumentum azokat az általános feltételeket, kötelezettségeket, tevékenységek leírását lartalmazza, amelyeket a tanúsítás
alatt levó szervezetnek, a továbbiakban Megbízó, és a tanúsító szervezetnek teljesítenie kell, Jelen dokumentum elválasáhatatlan
melléklete minden a tanúsítási szezódésnek, vagy megrendelésnek, amelyet ECM Certification s.r.o. vagy ECM lrányítási
Rendszerek EurópaiTanúsító Szolgálata Kft. továbbiakban Tanúsító Szervezet, köt.

A tanúsítási szeződések alapján végzet tevékenységeken a Tanúsító Szervezet által nyújtott tanúsítási szolgáltatásokat,
információkat, vizsgálatokat és azok eredményét összegző jelentéseket, a követelményeknek való megfelelőségre vonatkozó
döntéseket és ezek igazolását biztosító tanúsítványok kibocsátását és egyéb, a tanúsítási szeződésben rögzített szolgáltatásokat
kell érteni,

A Tanúsitó Szervezet tanúsítást kérö személyek, szervezetek (a továbbiakban: Megbízó) számára nyújt szolgáltatásokat.

A Tanúsító Szervezet szolgáltatásait - saját belátása szerint - a Tanúsító Szervezet saját alkalmazottai végzik vagy bármely más
személyt, illetve szervezetet bízhat meg annak elvegzésével. A Tanúsító Szervezet teljes felelősséggel tartozik a tanúsítvány
kiadására, regiszkációjára, fenntartására, kiterjesáésére, szűkítésére, felfrlggesáésére, visszavonására, valamint érvényes
alvállalkozói szerződés meglétének biáosítására vonatkozóan. A Tanúsító Szervezet a tanúsítás követelményeinek változásáról
ésszerű idón belül értesíti Megbízóit.

A Tanúsítási szolgáltatásnyújtás feltételei a tanúsítási szeződés részét képezik. A Megbízó a tanúsítási ajánlat és szeződés
elfogadását megelőzően tartalmát megismerheti. A Tanúsítási szolgáltatásnyújtás feltételei megtalálhatók a Tanúsító Szervezet
internetes honlapján (www.ecmcertifi cation.com) is.

2. TlToKTARTÁsl xöreuzETTsÉG
A Tanúsító Szervezet és munkatársai valamennyi a tanúsítási eljárás végrehajtása során tudomásukra jutott információt illetóen
titoktartásra kötelezettek, A Tanúsító Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy előre tájékoztassa Ugyfelét, ha információt kíván
nyilvánosságra hozni. Minden egyéb vele kapcsolatos információt bizalmasan kezel, bármely ilyen információt, csak az Ügyfél
hou$árulásáual ad ki. Az írásbeli dokumentációkról, amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek, indokolt mértékben a
tanúsító szervezet archívuma számára másolatot készíthet, illetóleg a Megbízótól elektronikus úton kapott információkat harmadik
fél számára hozzá nem férhetó módon tárolja. A Megbízó hozzálárul ahhoz, hogy a Tanúsító Szervezet a személyes adatok
védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, az Európai Unióban hatályos jogszabályok rendelkezései alapján a
tudomására jutott személyes adatokat kezelje.

A Tanúsító Szervezet nyilvántartást vezet tanúsított ügyfeleiről, amely a Tanúsító Szervezet irodájában elözetes egyeztetés alapján
hozzáférhető. A nyilvántartás megmuta$a, valamely kiadott tanúsítvány érvényes, felfüggesztett, törőlt, vagy visszavont státuszú.
Előzetes egyeztetést a weblapon (www.ecmcertification.com) közzétett elérhetöségeken lehet kérni.

3. szERVEzET

A Tanúsító Szervezet szervezeti felépítését és felelősségi rendszerét, jelentési struktúráját bemutató ábra, valamint a Tanúsító
Szervezet jogállását leíró dokumentum kérésre bármikor hozzáférhető a szervezet székhelyén.

4, A szERzÓDÉsxörÉs FoLYAMATA
Megbízó megkeresi a Tanúsító Szervezetet annak érdekében, hogy irányítási rendszerének elóírásszerű működését igazoló
tanúsítványt vagy igazolást szerezzen. Megbízó a tanúsítási eljárás szakszerű lefolytatásához és annak terjedelmének
meghatározásához szúkséges információkat a tanúsítási szervezet tudomására hozza, részben a rendelkezésére bocsátott
ajánlatkérő lap pontos kitöltésével, részben szükség szerint személyes konzultáció keretében.

A Tanúsító Szervezet a rendelkezésére bocsátott információk alapján, a tanúsítási folyamatra vonatkozó elóírások betartása mellett
elkészíti ajánlatát, Az iníormációk pontosságáért és időszerűségéért Megbizó felelősséggel tartozik. Amennyiben Megbízó valótlan
adatokat közölt, vagy a teljesítés idópontjában a szerződés-kötéskori állapottóljelentös mértékben eltérő állapot található, a tanúsító
szervezetnek jogában áll a szolgáltatásai árát a tényleges ráfordításhoz igazítani, illetve ennek érdekében szeződés modosítást
kezdeményezni. A szolgáltatások díjtételei nem függnek a tanúsítás sikerességétől.

Megbizónak az dlánlat elfogadásáról írásban ke|l nyilatkoznia. A tanúsító szervezet az elfogadott ajánlat alapján elkészíti a
tanúsitási szeződést, és megküldi a Megbízónak, Amennyiben a Megbízó azajánlati kötöttség időtartam lejártát követően fogadja el
az ajánlatot, úgy a Tanúsító Szervezetnek jogában áll az ajánlat tartalmán módosítani.

5, A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME

A szolgáltatás terjedelmére kizárólag a felek által elfogadott és egyeáetett tanúsítási szeződés az irányadó. A szeződésben
rögzített szolgáltatástól eltérő szolgáltatás igénylése esetén a feleknek a tanúsítási szezödést módosítaniuk kell.

6. TELJESíTÉ$ HATÁRDÓK
A tanúsítási szerződésben rögzített vállalási határidőket a Tanúsító Szervezet annak függvényében tudja vállalni, amennyiben
Megbízó irányítási rendszere műkodőképes és tanúsításra kész állapotban van. A felkészülési késedelemből származő
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határidőcsúszásokért a Tanúsító Szervezet felelósséget nem vállalhat. A Megbízó kötelessége a Tanúsító Szervezetet az esetleges
felkészülési késedelemről tájékoztatni és vele új tanúsítási időpontokban megegyezni.

A kezdeti tanúsítási auditot követő 1. felügyeleti auditot a tanúsitvány érvényességének első napjához képest (úgynevezett
esedékességi idő) 12 hónapon belül kell lefolytatni. Amennyiben ez nem történik meg, új tanúsításieljárás válik szükségessé. A
további felügyeleti auditoknál az esedékességi idöt megelőző 3 hónapon belül, illetve azt követő 1 hónapon belül kell az auditot
lefolytatni. Rendkívüli esetben és alapos indoklással a tanúsító szervezet vezettíje adhat ez alól felmentést, de a felügyeleti auditot
ebben az esehen is az esedékességi időt követő maximum 3 hónapon belül eredményesen le kell zárni - azaz ezalaft azidőszak
alatt a Tanúsító Szervezet döntése mellett is meg kelltörténjen.

A megújító auditot a 3 éves tanúsítási ciklus esedékességi idejében kell lefolytatni úgy, hogy az esedékességi idón belül a Tanúsító
Szervezet jóváhagyó döntése is meg kellszülessen. Amennyiben ez nem történik meg, új tanúsítási eljárás válik szükségessé,

7. szERzfi JoGoK
Valamennyi szezőijog és társszerzőijog, amely a tanúsító szervezet által készített szakvéleményekből, vizsgálati eredményekból
stb. származik, a Tanúsító Szervezet tulajdona marad. A Megbízónak a megbízás keretében készült szakvéleményeket, vizsgálati
eredményeket stb. csak arra a célra szabad felhasználnia, amelyre azok a megállapodás szerint készültek. A tanúsítási eljárás
dokumentumai bizalmas információkat tartalmaznak, melyet az ECM és az ügyíele között fennálló szerzódés értelmében harmadik
fél részére kiadni csak az Ügyfél írásos beleegyezésének birtokában lehet.

8. A TELJESITÉs EusuenÉse
A tanúsító szervezet részéröl a szolgáltatás fázis teljesítésének készre jelentése és a Megbízó által történő elfogadása az
-Auditjelentés" 

aláírásával történik. Ha a Megbízó a teljesítést nem ismeri el haladéktalanul, akkor köteles kifogásait és azok
indoklását a szolgáltatás fázis teljesítés készre jelentését követő 7 napon belül írásban bejelenteni. Amennyiben írásbeli kifogás nem
születik, úgy a Megbízott 14 nap elteltével a teljesítést elismertnek tekinti. Írásbeli kifogás esetén a felek törekednek a kölcsönös
megegyezésre.

A teljesítés elszámolása a tanúsitási szerződésben rögzített szolgáltatás díjak alapján történik.

9. FEErÉ$ FELTÉTELEK
A tanúsítási szeződésben megadott dijak kiegyenlítése számla alapján történik, kivéve, ha enól a megbízási szeződés másképp
rendelkezik. A tanúsítvány átadására csak akkor kerül sor, ha Megbízó a tanúsítási szeződés szerinti fizetési kötelezettségének
eleget tett. Amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, úgy a tanúsító szervezet fenntartja jogát, hogy a
következő esedékes audit íázis előtt előleg számlát bocsásson ki az adott audit fázis teljes összegére, amely összeg kiegyenlítését
követően kerülhet sor a helyszíni auditra. Ezen intézkedésből adódó minden következményért kizárólag a Megbízó viseli a
felelősséget.

1 0. TANÚS|THATÓSÁG FELTÉTELEI

A szeródéskötést követően a tanúsító szervezet az adott tanúsítási eljárás elvégzéséhez kijelöli a kompetens auditort illetve
aditorcsoportot.

A Megbízó joga, hogy a tanúsitó szervezet által kijelölt auditorok személye ellen indokolt esetben előzetesen írásban kifogással
éljen, a kifogásait azonban köteles indokolni.

Megbízó legalább egy héttel a helyszíni tanúsítási audit előtt eljuttatja a tanúsító szervezet kijelölt audit vezetojének az aktuális
rendszer dokumentációját (kézikönyv, folyamatleírások, eljárás-utasítások). A dokumentációt az auditorok átvizsgálják és értékelik.

Megbízó egy teljes körű dokumentált belsó auditot - szabvány valamennyi követelményére kiterjedóen - és egy átfogó, dokumentált
vezetői értékelést köteles lefolytatni. A tanúsítási auditot csak akkor lehet végrehajtani, ha a vezetói íelülvizsgálat pozitív
eredménnyel zárult, a rendszer a Megbízó saját értékelése szerint a vonatkozó szabvány valamennyi követelményét kielégíti.

11. KEZDET| TANÚSÍTÁ$ AUDIT

Az auditcsoport a Megbízónál végzett helyszíni audit keretében a bevezetett irányítási rendszer működését és megfelelóségét
értékeli. A rendszernek ki kell elégitenie az alapul vett szabvány, elóírás, és a tevékenységre vonatkozó jogszabályban rögzitett
követelményeket.

A helyszíni audit a Megbízóvalegyeztetett auditterv szerint zajlik.

A irányítási rendszerek kezdeti tanúsítási auditja két szakaszból áll,

Az audit 1. szakasz céljai:

- A Megbízó irányítási rendszere dokumentációjának átvizsgálása.

- A Megbízó helyszínére jellemző körülmények értékelése, a Megbízó személyzetének íelkészültségének értékelése az
audit 2. szakaszára.

- Vélemény kialakítása arról, hogy a Megbizónál mennyire értették meg a szabvány követelményeit,

- Annak átvizsgálása, hogy a Megbízó szervezete mennyire értette meg a szabvány követelményeit, különösen, a
kulcsfontosságú teljesítés, vagy a lényeges szempontok, folyamatok, élok és az irányítási rendszer múködésmódjának
azonosítását illetően,
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- lnformációszezés a tanúsítás hatálya alá tarlozó telephelyekről, alkalmazott folyamatokról, alkalmazott eszközökról, az
alkalmazandó jogszabályokról és szabályozásokról.

- A rendelkezésre álló erőfonások átvizsgálása az audit 2. szakaszához és megállapodás a 2. szakasz részleteiről a
Megbízóval.

- A Megbízó irányítási rendszere műkodésének, tevékenységeinek, megértése a tanúsítási szabvány követelményei
szempon$ából.

- Belsó auditok, vezetőségi átvizsgálások tervezésének és végrehajtásának értékelése.

- A Megbízó felkészültségének értékelése az audit 2. szakaszára.

Az audit 2. szakaszának célja a Megbízó irányítási rendszer bevezetésének kiértékelése, beleértve annak eredményességét is.

Az audit 2. szakaszát minden esetben az ügyfél telephelyén (telephelyein) kell lefolytatni. Virtuális telephelynek kell tekinteni aá,
amikor távoli hozzáférés ú$án biztosítanak információkat az audit lefolytatásához.

Az audit 2. szakaszának magában kell foglalnia az alábbiak auditálását:

- lnformációt és bizonyítékot anól, hogy az irányitási rendszerre vonatkozó szabvány minden követelménye teljesül.

- Aa irányítási rendszer teljesítményének figyelemmel kísérését és mérését, a jelentéseket és az átvizsgálásokat a szabvány
követelményeinek megfelelően.

- A Megbízó irányítási rendszerének képességét és teljesítményét az alkalmazandó jogszabályi, egyéb szabályozó és
szeződéses követelményeknek való megfelelését,

- A Megbízó folyamatai múködésének szabályozását.

- A belső auditálást, a vezetőségi áfuizsgálást.

- A vezetőség felelősségét a Megbízó politikájának megvalósulásáért.

A vonatkozó követelmények be nem tartása esetén az eltéréseket az auditorok a helyszínen eltérésjelentésekben rögzítik.
Megbízónak jogában áll az eltéréseket elfogadni, és a jelentést aláírni, vagy eltérő véleménye esetén álláspon$át szintén írásban
közölni, Az audit végén záró megbeszélés keretében az auditorok számot adnak az audit eredményéről és ismertetik álláspon$ukat
a tanúsítási e|járás eredményét illetően.

Amennyiben az audit során eltéréseket találtak, Megbízó köteles ezen eltéréseket megszüntetni, és intézkedéseket hozni annak
érdekében, hogy hasonló eltérések a jövőben ne fordulhassanak elő. Az intézkedések hatékonyságát Megbízónak az auditorok felé
igazolnia kell, amit megfelelő dokumentumok benyújtásával, uagy az auditorok ismételt helyszíni látogatása során az intézkedések
bemutatásával tud megtenni. Az utóaudit szükségességéről az audit vezető dönt, Az audit vezető döntését a tanúsító szervezet
felülbírálhatja.

Amennyiben az audit során súlyos hiányosságokat (nemmegfelelósegeket) tár fel az auditcsoport, melynek lefolytatásához helyszini
szemle szükséges, a feltárt hiányosságoknak megfeleló idöarányban utóauditra van szükség. Utóauditra a tanúsítási auditot követó
hat hónapon belül kerülhet sor. A határidó lete|te után a tanúsítási auditot mint sikertelen eljárást le kell zárni.

Nem jelentös eltérések esetében az auditorok észrevételt tesznek, melyet sántén az eltérésjelentésben dokumentálnak, Megbízó
ebben az esetben köteles egy intézkedési tervet késziteni és az auditornak benyújtani. A javító intézkedések tényleges
bevezetésének ellenózésére a felügyeleti auditon kerul sor,

A tanúsítási audit, il|etőleg az utóaudit lefolytatását követóen az auditorok audi$elentést készítenek, amit megküldenek a
Megbízónak.

Az eltérésekre vonatkozó javító intézkedések ellenőzését követóen a uezető auditor az audit dokumentációt jóváhagyásra benyúj$a
a tanúsító szervezetnek,

í2. MEGBizÓ KöTELÉZETTSÉGEI

A tanúsítvány megszerzésének és megtartásának alapvető feltétele, hogy a Megbízó eleget tegyen az alábbi szabályoknak és
eljárásoknak:

(a) a Megbízó minden, a Tanúsító Szervezet által szükségesnek ítélt információt, dokumentumot, termékmintát, rajzot, specifikációt
rendelkezésre bocsát a Tanúsiiási Szervezet számára az auditálási eljárás lefolytatása érdekében, valamint kijelöl valakit a
Tanúsító Szervezettel való kapcsolattartásra;

(b) ha a Tanúsító Szervezet úgy ítéli meg, hogy a Megbízó nem felel meg a tanúsítás követelményeinek, anól értesíti a Megbizót, és
részletezi a hiányosságokat;

(c) ha a Megbízó a Tanúsító Szervezet által meghatározott idón belül bemutatja, hogy megtette a szükseges lépéseket a
követelmények teljesitésére, a Tanúsító Szervezet - további költségért - az auditálásnak csak a szüks{;es részeit megismétli;

(d) ha a Megbízó elmulasztja a szükséges lépések megtételét a megadott határidőn belül, szüksegessé válhat, hogy a Tanúsitó
Szervezet a teljes auditálást - külön költségért - megismételje;

(e) a megfelelóség igazolása kizárólag a tanúsítványon itletve qnnak mellékletén feltüntetett, auditált telephelyekre és termékekre
vonatkozik;
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(f) a Tanúsító kérésére Megrendelőnekhozzá kelljárulnia, hogy az auditon megfigyelő vegyen részt. Pl. akkreditáló testület auditora
vagy auditorjelölt.

g) a jogi úton érvényesíthetö rendelkezések azt is megkövetelik, hogy a tanúsított ügyfél haladéktalanul tájékoztassa a tanúsító
testületet az illetékes szabályozó hatóság bevonását szükségessé tevő súlyos eseményről vagy szabálysértésről.

CSAK OHSAS tanúsítás esetén fennálló kötelezettség
(h) Megbízó kötelezi magát, hogy a tanúsítás ideje alatt haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót az illetékes szabályozó hatóság
bevonását szükségessé tevő súlyos esemény vagy szabályszegés bekövetkezéséről.
(i) Megbízó köte|ezi magát, hogy ha a tanúsító szerv tudomására jut, hogy a munkahelyi egészségvédelemmel és biáonsággal
kapcsolatos súlyos esemény történt, például súlyos baleset vagy a szabályozás súlyos megsértése, lehetőséget ad a Tanúsító
Szervezetnek az esemény kivizsgálására annak megállapítása érdekében, ho9y az irányítási rendszer mennyire került veszélybe, és
mennyire működött hatékonyan, annak érdekében, hogy a tanúsító szerv döntsön a meghozandó intézkedésekről, beleértve a
tanúsítás felfüggesztését vagy visszavonását, amennyiben bizonyítható, hogy a rendszer súlyosan nem felelt meg az OH&S
tanúsítási követelményeknek,

13. TANÚS|TVÁNY KhDÁsA
Amint a Tanúsító Szervezet meggyőződik anól, hogy a Megbízó minden tanúsítási követelménynek megfelel, értesíti a Megbízót és
kiálli$a a tanúsitványt. A tanúsítvány átadására Megbízó fizetési kötelezettségeinek teljesítését követően kerül sor. A tanúsítvány a
Tanúsító Szervezet tulajdona marad.

A tanúsítvány a rajta szerepló lejárati dátumig a Tanúsító Szervezet által az ellenőző felülvizsgálatokat követően évente kiadott
fenntartási határozatával együtt érvényes, A rendszerfelügyeletre vonatkozó fizetési kötelezettségek megsértése a tanúsítvány
érvénytelenítését vonja maga után. Az ECM fenntartja magának a jogot, hogy esetileg, a helyi követelmények figyelembe vételével-
saját belátása szerint - a tanúsíMny kiadáút a nevezett tanúsítás, illetve az azt megelóző szolgáltatások költségeinek
megfizetéséhez kösse.

14. HIVATKOáS A TANÚSíToTT sTÁTUszM És A JELEK HASZNÁLATA
A tanúsítvány kiadásakor a Tanúsító Szervezet felhatalmazhatja a Megbízót meghatározott tanúsítási jelképek használatára. A
Megbízó joga a tanúsítás jelképeinek használatára attól fiigg, hogy rendelkezik-e érvényes tanúsítvánnyal az adott rendszene,
illetve hogy betartja-e a Tanúsító Szervezet által kiadott 

"A 
tanúsítási okirat és a tanúsítási embléma használatának íeltételei" +e

vonatkozó szabályokat. A Megbízó, akit feljogosítottak egy akkreditáló testület tanúsításijelképének használatára, eleget kell tennie
az ezen testület által támasztott követelményeknek. A tanúsítási jelképek helytelen használata nem-megfelelóséget jelent és a
tanúsítvány felftiggesztését eredményezheti.

15, FELÜLVESGÁLAT

A Tanúsító Szervezet időszakos ellenőző felülvizsgálatokat tart, melyek a rendszernek, a dokumentumoknak, a gyártási és
elosztási folyamatoknak valamint termékeknek a kinevezett auditor által kiválasztott részeit érintik, attól függően, hogy mit

tanúsítottak, A Tanúsító Szervezet számára biztosítani kell azt a jogot, hogy felülvizsgálati céllal beléphessen a Megbízó
telephelyeire és hozzáférjen az adott szolgáltatáshoz, termékhez, folyamatokhoz amikor azt szükségesnek tartja és azt a jogot, hogy
szükség esetén előzetes egyeztetést követöen ellenőző látogatást tehessen.

A Megbízónak nyilvántartást kell vezetnie a tanúsított területtel összefüggésben lévő reklamációkról és a biztonsággal kapcsolatos
eseményekről, amelyeket a hatóságok vagy a vevők jelentenek be, és aá kérésre a Tanúsító Szervezet rendelkezésére kell

bocsátani. A tanúsított ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a Tanúsító Szervezetet az illetékes szabályozó hatóság bevonását
szüksógessé tevő súlyos eseményról vagy szabálysértésről. Az ügyfél kötelezi magát, hogy a tanúsítás hatálya alá tartozó súlyos
munkahelyi egészségvédelemre és biáonságra kiható eseményt a tanústó szervezetnek jelenti. A tanúsító szervezet a bejelentés
alapján kivizsgálja, hogy veszélybe kerület-e az irányítási rendszer, illetve, hogy hatékonyan működött-e, eá követóne döntést hoz a
szükséges intézkedésről például a tanúsítás felfüggesztése vagy visszavonása.

A Megrendelő a felülvizsgálat eredményéről értesítést kap.

1 6. TANÚSíTVÁNY MEGÚJíTÁSA

A Megbízó tanúsítványát minden ciklus végén újra kell érvényesíteni, amelyhez a Megbízónak újra be kell nyújtania jelentkezését

"Ajánlatkérő 
lapon'a Szeződés folyamatában leírt módon, A Megbízót a tanúsítvány megújítását megelőző látogatáskor, amely

egyben a ciklus utolsó felülvizsgálati látogatása, általában tájékozta$ák a megújítási eljárásról, de a felelósség a Megbízóé, hogy
időben benyújtsa jelentkezését.

A tanúsítás lejáratát követően, a tanúsító testület 6 hónapon belül visszaállíthatja a tanúsítást, feltéve, ha az elintézetlen
újratanúsítási tevékenységeket befejezték, máskülönben legalább egy 2. szakaszt le kell folytatni. A tanúsítványon levő
érvényességnek az újratanúsítási döntés idejével megegyezónek vagy attól késöbbi nek kell lennie, és a lejárat dátumának a
korábbi tanúsítási cikluson kell alapulnia.

1 7. TANÚSITVÁNY ALKALMMÁ$ TERÜLETÉNEK K]TERJE§ZIÉSE
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A tanúsítvány új telephelyre, termékre, folyamatra ill. szolgáltatásra vonatkozó kiterjesáéséhez a Megbízónak újabb 
"A.iánlatkérő

lapot" kell kitöltenie. A Szeződés folyamatban vázolt jelentkezési eljárást kell követni és a korábban nem vizsgált területeken el kell
végezni az auditálást. A tanúsítvány kiterjesztésének költségeit az elvégzendó munka természete és programja határozza meg.

Sikeres tanúsítást követően a kiterjesztett tanúsítási területet ill. telephelyeket is tartalmazó módosított Tanúsítvány kerül
kibocsátásra.

1 S. TANÚSÍTVÁNY ALKALMAZÁS| TERÜLETÉNEK SZÚKÍTÉSE

A tanúsítvány érvényességi tartománya szűkíthető ha a Megbízó folyamatosan megszegi a követelményeket a tanúsítás alkalmazási
területeinek egyes részeire. llyen esetekben a Tanúsító Szervezet szűkíti a Megbízó tanúsításának alkalmazási területét, úgy hogy
kizárja annak azt a részét, amely nem elégíti ki a követelményeket.

í 9. RENDszER.ff ERMÉKMÓoosirÁs
A Megbízó köteles írásban értesíteni a Tanúsító Szervezetet bármely a tanúsított irányítási rendszerben tervezett változtatásról.
Megbízó késedelem nélkül tájékoztassa a Tanúsító Szervezetet olyan változásokról, amelyek kihatnak a jogi, kereskedelmi és a
szervezeti formára vagy tulajdonviszonyokra; a szervezetre és a vezetőségre, a kapcsolattartási címre és a telephelyekre; a
tanúsított irányítási rendszer működési területére és az irányítási rendszerben bekövetkezett nagyobb változásokra. A Tanúsító
Szervezet határozza meg, hogy a változások miatt szükség van-e kiegészító auditra.

20. A MEGBlzÓ nexlÁureVÉKENYsÉGE
A Megbízó nyilvánosságra hozhatja, hogy irányítási rendszerét tanúsították, és használha$a a vonatkozó tanúsítási jelképet a
tanúsított területhez kapcsolódó nyomdai és informatikai anyagain, az érvényben lévő feltétel szerint.

A Megbízó minden esetben köteles biztosítani, hogy kiadványai, kijelentéseiés reklám anyagai ne legyenek megtévesztőek vagy,
harmadik fél számára félrevezetőek a tanúsított és a nem tanúsított rendszerek, termékek illetve telephelyek tekintetében.

21. VlsszAÉLÉs e rnruúsírVÁNNYAL És e rmúsírÁsl lrlrÉprxrel
A Tanúsító Szervezet megfeleló intézkedéseket hoz a Megbízó költsegén abban az esetben, ha a tanúsitványt vagy a tanúsítási
jelképeket nem megfelelóen, félrevezetően használják fel. Ez jelentheti a tanúsítvány felfüggesáését vagy visszavonását, bírósági
eljárást és/vagy szabályzat megsértésének nyilvánosságra hozatalát.

22. TANÚSíTVÁNY FELFÜGGEszTÉsE

A Tanúsító Szervezet a tanúsífuányt meghatározott időre felíüggesztheti az alábbi esetekben:

(a) ha egy nem megfelelőség kijavítása nem fejezcídik be a meghatározott időre;

(b) ha a tanúsítvány nem megfelelő felhasználását (lásd 21. pont) a Megbízó nem szünteti meg, vagy nem orvosolja helyesbítő
intézkedéssel;

(c) ha az ajánlatot, jelentkezési lapot, a tanúsítási szolgáltatásnyújtás feltételeit, az általános szeződésifeltételeket, a szeztidést
vagy a tanúsítási okirat és a tanúsítási embléma használatának feltéleleire vonatkozó szabályokat egyéb módon megsértik; vagy

(d) ha a piacra kerüló termék nem biztonságos vagy nem megfeleló.

(e) ha az audit nem kerül végrehajhásra az előírt idókereten belül,

A Megbízó nem tűntetheti fel magát tanúsítottként és a tanúsítási jelképeket nem használhatja, amíg a tanúsítvány fel van
ftiggeszfue.

A tanúsítvány hivatalos felftiggesztéséről a Tanúsító Szervezet írásban értesíti a Megbízót. Ezzel egyidqűleg a Tanúsító Szervezet
közli a Megbízóval, hogy milyen feltételek mellett szüntethető meg a felfüggesztés, A felfüggesztési periódus végén megvizsgálja,
vajon a tanúsítvány újraérvényesítéséhez szükséges feltételek teljesültek-e. Ezen feltételek teljesülése esetén a felftiggeszlés
érvényét veszti és a cég értesítést kap a tanúsítvány újraérvényesítéséről, Amennyiben a feltételek nem teljesülnek, a tanúsífuányt
visszavonják.

A Tanúsító Szervezetnek a felfüggesztéssel és újraérvényesítéssel kapcsolatos költségei a Megbízót terhelik.

23. TANÚSÍTVÁNY VlsszAVoNÁsA
A tanúsítvány a következó esetekben kerül visszavonásra: (a) ha felftiggesáés esetén a Megbízó nem teszi meg a szükséges
lépéseket; (b) a Tanúsító Szervezet felmondja a szeződését a Megbízóval. A fenti esetekben a Tanúsító Szervezetnek jogában áll
visszavonni a tanúsífuányt a ég írásban történő értesítése mellett. A cég fellebbezést nyújthat be (lásd. 25. pont). Visszavonás
esetén a Tanúsító Szervezet a tanúsítási d'ljat nem térítivissza és a tanúsítvány visszavonását nyilvánosságrahozza.

24. TANÚSÍTVÁNY LEJÁRTA

A tanúsítvány törlésre kerül, ha (a) a Megbízó nem kívánja megújítani a tanúsítványt, vagy megszünteti működését, és ezt írásban
jelzi a Tanúsító Szervezet felé, (b) a Megbízó nem kezdeményezi idóben a megújításra vonatkozó jelentkezést.

A Megbizó kötelessége, hogy a tanúsítás felfüggesztése, visszavonása vagy lejárta esetén hagyjon fel a tanúsításának
reklámozásával, és küldje vissza a Tanúsító Szervezet által követplt tanúsítványokat.

25. AKKREDlTÁlr szenvzETEK ELlsMERÉsE
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A Tanúsitó Szervezet általánosságban elismeri más akkreditált szervezetek tanúsítványát, amennyiben nem veszélyeáeti a
rendszer vagy terméktanúsítás feddhetetlenségét. A Tanúsító Szervezet fenntartja magának a jogot, hogy enól szabadon döntsön.

26. FELLEBBEzÉs
Megbízó fellebbezésijoggal élhet a Tanúsító Szervezet bármely döntésével szemben.

A fellebbezési szándékot irásban kell eljuttatni a Tanúsító Szervezethez a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számitott tizenöt
napon belül,

A fellebbezést (amelynek tartalmaznia kell a kivizsgálás tárgyát, a fellebbezés indokait és az alátámasáó bizonyítékokat) a Tanúsító
Szervezethez kell etjuttatni, melyet e|sőfokon a fellebbezési bizottság tárgyal meg. A fellebbezés elsőíokú kivizsgálását végző
bizottság személyeiről a fellebbezőt a Tanúsitó Szervezet írásban tájékozta$a. A Fellebbező bármely kijelölt személlyel szemben 10
napon belül indokolt kifogással élhet. A Tanúsító Szervezet köteles bizonyítékokkal alátámasáani a fellebbezési bizoftság döntését.
Az elsőfokú döntés kézhezvételétől számított 'l0 napon belül kérheti a partner a fellebbezés másodfokú kivizsgálását. A
fellebbezések elfogadásáról vagy elutasitásáról első fokon a Tanúsító Szervezet ügyvezető igazgatója, másodfokon a Szakmai
Tanácsadó Testületjavaslata alapján az SZTT elnöke dönt.

A Tanúsító Szervezet döntése a íellebbezési eljárás végéig érvényben marad. A fellebbezés 1ogosságának beigazolódása esetén
semmiféle kártérités nem követelhető a Tanúsltó Szervezettől a felmerült költségekért vagy vesztesfuekért.

27, PANAszKEzELÉs
Amennyiben valaki kifogással él a Tanúsító Szervezettel szemben, úgy a panaszt késedelem nélkül írásban be kell nyújtani a
Tanúsító Szervezet ügyvezető igazgatojának. Ha a panasz az ügyvezetó igazgatóval szemben menjlfel, a reklamációt a tanúsító
szervezet tanúsítási igazgatojának kell címezni.

A reklamáció átvételét írásban vissza kell igazolni. Ezt követően a panaszt a Tanúsító Szervezet elfogultság nélkül kivizsgálja és
kielégítö eredmény esetén a vizsgálatot leúrja.

A vizsgálat lezárását követően a panasztevő tájékoztatást kap arról, hogy a vizsgálat eredményesen lezárult.

A TANÚSÍTÖ SZERVEZET FENNTARTJA A JOGOT, HOGY ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL HOZáADJON, TÖRÓLJÖN VAGY
VÁLTOZTASSON EZEN TANÚSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS FELTÉTELEI SZABÁLYZATON.

HACSAK A FELEK ÍnnSann MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, MINDEN SZOLGÁLTATÁS A TANÚSÍTÁS| SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS
FELTÉTELEI SZERINT TöRTÉNIK. VITA ESETÉN EZ UTóBBI DoKUMENTUM A MÉRVADó.

VÁLToZAT/DÁTUM :, 412021 -01 -28
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