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General Terms and Conditions of  
Certification 

A tanúsítás általános feltételei 

of TÜV Rheinland Cert GmbH and TÜV Rheinland Cert GmbH 

LGA InterCert GmbH LGA InterCert GmbH   

1  General conditions of certification 1 A tanúsítás általános feltételei 

The provisions listed below refer to the relevant standards, regulations and guidelines 
of the subject matter of the contract between the client and TÜV Rheinland Cert 
GmbH / LGA lnterCert GmbH – hereinafter called the "Contractor". 

Az alábbiakban felsorolt rendelkezések az ügyfél és a TÜV Rheinland Cert GmbH / 
LGA lnterCert GmbH - a továbbiakban "Megbízott" - közötti szerződés tárgyát képező 
vonatkozó szabványokra, előírásokra és irányelvekre vonatkoznak. 

All individual certification measures are performed by the Contractor, independently 
and impartially, taking into account the principle of equality. 

Minden egyes tanúsítási intézkedést a Megbízott végez, függetlenül és pártatlanul, az 
egyenlőség elvének figyelembevételével. 

  

1.1  General provisions 1.1 Általános rendelkezések 

1.1.1 The client is obliged to present the Contractor with all information necessary for 
the standard to be certified. This can be done using the completed form entitled 
"Questionnaire for offer preparation". 

1.1.1 Az ügyfél köteles a Megbízottnak minden olyan információt bemutatni, amely a 
tanúsítandó szabványhoz szükséges. Ezt a kitöltött "Kérdőív az ajánlat elké-
szítéséhez" című nyomtatványon teheti meg. 

1.1.2 The client will provide all the necessary documents before the certification 
body's audit. In particular, this may include:  

1.1.2 Az ügyfél a tanúsító szervezet auditálása előtt minden szükséges dokumen-
tumot rendelkezésre bocsát. Ez különösen a következőket foglalhatja magában: 

-       Management system documentation - irányítási rendszer dokumentációja 

-       Allocation matrix (standard clauses to the company's management system doc-
umentation) 

- hozzárendelési mátrix (szabványos záradékok a vállalat irányítási rendszerének 
dokumentációjához) 

-       Organization chart / organigram - szervezeti ábra / organogram 

-       Representation of processes and process relationships  - a folyamatok és folyamatkapcsolatok ábrázolása 

-       List of controlled documents - az ellenőrzött dokumentumok listája 

-       Lists of regulatory and legal requirements - a szabályozási és jogi követelmények listája 

-       Other documents requested by the Contractor - a Vállalkozó által kért egyéb dokumentumok 

1.1.3 The client and the Contractor may arrange a pre-audit, the scope of which can 
be jointly agreed on. 

1.1.3 Az ügyfél és a Megbízott előzetes auditot szervezhet, amelynek terjedelméről 
közösen állapodhatnak meg. 

1.1.4  The audit at the company will verify the effectiveness of the implemented man-
agement system. During the audit, the company will demonstrate the practical appli-
cation of its documented procedures. Standards not met or standard requirements 
not met are to be documented in nonconformity reports, for which the company 
needs to plan and implement corrective actions. 

1.1.4 Az audit a vállalatnál ellenőrzi a bevezetett irányítási rendszer hatékonyságát. 
Az audit során a vállalat bemutatja a dokumentált eljárásainak gyakorlati alkal-
mazását. A nem teljesített szabványokat vagy nem teljesített szabványkövetelménye-
ket a nemmegfelelőségi jelentésekben kell dokumentálni, amelyekre vonatkozóan a 
vállalatnak korrekciós intézkedéseket kell terveznie és végrehajtania. 

1.1.5 At the end of the audit, the client will be informed about the audit result at a 
closing meeting. The result is documented later in an audit report. Nonconformities 
are documented and can, where necessary, lead to a follow-up audit based on the re-
sults (i.e. re-verification on site) or to the submission of new documents. The audit 
team leader will decide on the scope of the follow-up audit. For a follow-up audit, only 
those standards requirements are audited which were not fulfilled in the original audit. 

1.1.5. Az audit végén az ügyfelet egy záró megbeszélésen tájékoztatják az audit 
eredményéről. Az eredményt később egy auditjelentésben dokumentálják. A 
nemmegfelelőségek dokumentálásra kerülnek, és szükség esetén az eredmények 
alapján felügyeleti audithoz (azaz helyszíni újraellenőrzéshez) vagy új dokumen-
tumok benyújtásához vezethetnek. Az auditcsoport vezetője dönt a felügyeleti audit 
terjedelméről. Az felügyeleti audit során csak azokat a szabványkövetelményeket el-
lenőrzik, amelyek az eredeti audit során nem teljesültek. 

If no conformity with the standard can be demonstrated in the time between the end 
of the audit and the certification decision, the certification will have to be refused. 

Ha az audit befejezése és a tanúsítási döntés között eltelt idő alatt nem bizonyítható 
a szabványnak való megfelelés, a tanúsítást meg kell tagadni. 

1.1.6 "Certificates" means all conformity statements listed below, e.g. official records, 
statements of validity, and certificates in the narrow sense of the word. "Certification" 
means all evaluation, auditing, validation and certification processes. Based on these 
tests, the decision for granting, denying, maintaining, expanding or reducing the 
scope, renewing, suspending or restoring after suspension, or withdrawing of certifi-
cation is made. The certificate(s) is/are issued by the Contractor after the positive 
evaluation of the certification process documentation. The certificates will be deliv-
ered to the client. The certificate will only be issued if the processing of all noncon-
formities are agreed by the Contractor. The certificate is issued for the specified pe-
riod. 

1.1.7 "Tanúsítványok" alatt az alább felsorolt valamennyi megfelelőségi nyilatkozatot 
értjük, pl. hivatalos feljegyzéseket, érvényességi nyilatkozatokat és a szó szoros ér-
telmében vett tanúsítványokat. "Tanúsítás": minden értékelési, auditálási, ér-
vényesítési és tanúsítási folyamat. E vizsgálatok alapján születik a döntés a tanúsítás 
megadásáról, megtagadásáról, fenntartásáról, érvényességi területének kit-
erjesztéséről vagy szűkítéséről, megújításáról, felfüggesztéséről vagy felfüggesztés 
utáni helyreállításáról, illetve visszavonásáról. A tanúsítvány(oka)t a Megbízott a ta-
núsítási folyamat dokumentációjának pozitív értékelése után adja ki. A tanúsítványo-
kat az ügyfélnek adják át. A tanúsítványt csak akkor adják ki, ha az összes nem 
megfelelőség feldolgozását a Megbízott elfogadta. A tanúsítványt a megadott 
időszakra állítják ki. 

1.1.7  To maintain the validity of the certificate, on-site surveillance audits are to be 
carried out depending on the respective standard. If the surveillance process is not 
completed, (including a positive decision on continuation by the certification body) the 
certificate loses its validity. In this case, all certificate copies issued must be returned 
to the certification body. 

1.1.7 A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében a vonatkozó szab-
ványtól függően helyszíni felügyeleti auditokat kell végezni. Ha a felügyeleti audit 
nem fejeződik be (beleértve a tanúsító szervezet pozitív döntését a folytonosságról, a 
tanúsítvány érvényét veszti. Ebben az esetben az összes kiadott tanúsítványmásola-
tot vissza kell küldeni a tanúsító szervezetnek. 

1.1.8 In a surveillance audit, the essential standard requirements are verified as a 
minimum. In addition, an assessment is made regarding the proper use of the certifi-
cate (and of the certification mark, if applicable), regarding complaints concerning the 
management system and regarding the effectiveness of corrective actions related to 
the nonconformities from the previous audits. After each surveillance audit, the client 
receives a report. 

1.1.8. A felügyeleti audit során legalább a szabvány alapvető követelményeit ellenőr-
zik. Ezenkívül értékelik a tanúsítvány (és adott esetben a tanúsító védjegy) megfelelő 
használatát, az irányítási rendszerrel kapcsolatos panaszokat és a korábbi auditok 
során tapasztalt nemmegfelelőségekkel kapcsolatos helyesbítő intézkedések ha-
tékonyságát. Minden felügyeleti audit után az ügyfél auditjelentést kap. 
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1.1.9 During surveillance and recertification audits or during an audit scheduled spe-
cifically for this purpose, extensions/ reductions to the geographical (e.g. additional 
sites) and technical (e.g. additional products) scope of validity are possible, as are 
additions to the evidence of standards. The number of audit days depends on the 
scope of the extension, which is to be defined clearly by the client and regulated by 
contract before the company is audited. 

1.1.9 A felügyeleti és újratanúsítási auditok vagy a kifejezetten erre a célra tervezett 
audit során lehetséges a földrajzi (pl. további telephelyek) és a műszaki (pl. további 
termékek) érvényességi terület kiterjesztése/csökkentése, valamint a szabványok bi-
zonyítékának kiegészítése. Az auditálási napok száma a kiterjesztés hatályától függ, 
amelyet az ügyfélnek egyértelműen meg kell határoznia és szerződésben kell sza-
bályoznia, mielőtt a vállalatot auditálják. 

1.1.10 If in the course of the contract term there are changes to procedural require-
ments (e.g. company data, accreditation requirements), the changes must be taken 
into account accordingly in the process, and the contractual partner must be informed 
immediately. This also applies to any resulting necessary changes to the number of 
audit days. 

1.1.10 Ha a szerződés időtartama alatt az eljárási követelményekben (pl. vállalati 
adatok, akkreditációs követelmények) változások következnek be, a változásokat az 
eljárás során ennek megfelelően figyelembe kell venni, és erről a Megbízottat 
haladéktalanul tájékoztatni kell. Ez vonatkozik az audit napok számának ebből 
adódóan szükséges módosításaira is. 

1.1.11 Integrated management systems of different standards and evidence require-
ments can be certified in a combined process. Depending on the evidence require-
ments, these may be offered individually. 

1.1.11 A különböző szabványok és bizonyítási követelmények integrált irányítási 
rendszereit kombinált eljárásban is lehet tanúsítani. A bizonyítási követelményektől 
függően ezeket külön-külön is fel lehet ajánlani. 

1.1.12 Costs incurred due to additional audit time from an unscheduled audit or fol-
low-up-audit, or from a verification of corrective actions to remedy nonconformities 
from a previous audit are to be borne by the client, and will be invoiced on a time and 
material basis. This also applies to costs incurred as a result of an extraordinary audit 
announced at short notice in accordance with Section 2.5. 

1.1.12 A nem tervezett auditból vagy utóauditból, illetve a korábbi auditból származó 
nemmegfelelőségeket orvosló korrekciós intézkedések ellenőrzéséből eredő többlet 
auditidő miatt felmerülő költségeket az ügyfél viseli, és azokat idő és anyag alapján 
számlázzák ki. Ez vonatkozik a különleges tanúsítási feltételek 1.4. szakasza szerint 
rövid időn belül bejelentett rendkívüli auditálás következtében felmerülő költségekre 
is. 

  

1.2 Client obligations 1.2 Az ügyfél kötelezettségei 

1.2.1 The client will provide the Contractor with all the necessary documents in good 
time before each audit at no cost. 

1.2.1 Az ügyfél minden audit előtt időben és térítésmentesen a Megbízott rendel-
kezésére bocsátja a szükséges dokumentumokat. 

1.2.2 During the audit, the client will allow the audit team nominated by the Contractor 
and/or the auditor to view the records related to the scope of validity and will allow the 
team and/or auditor access to the relevant organizational units, whereby also shift 
work has to be considered. 

1.2.2 Az audit során az ügyfél lehetővé teszi a Megbízott által kijelölt auditcsoport 
és/vagy az auditor számára az érvényességi területtel kapcsolatos iratokba való be-
tekintést, és a csoport és/vagy az auditor számára hozzáférést biztosít az érintett 
szervezeti egységekhez, ahol a műszakos munkavégzést is figyelembe kell venni. 

1.2.3 The client shall designate one or more audit representatives to assist the Con-
tractor's auditor in the performance of contracted services. This/these person(s) will 
serve as the client's contact person(s). 

1.2.3 Az ügyfél kijelöl egy vagy több auditálási képviselőt, akik segítik a Megbízott au-
ditorát a szerződéses szolgáltatások teljesítésében. Ez(ek) az ügyfél kapcsolat-
tartója(i) lesz(nek). 

1.2.4 After the certificate has been issued and during the contract period, the client 
must notify the Contractor of any changes having a significant impact on the manage-
ment system or the certified product, in particular: 

1.2.4 A tanúsítvány kiállítását követően és a szerződés időtartama alatt az ügyfél kö-
teles értesíteni a Vállalkozót minden olyan változásról, amely jelentős hatással van az 
irányítási rendszerre vagy a tanúsított termékre, különösen: 

-       Changes to the certified management system - a tanúsított irányítási rendszerben bekövetkezett változások 

-       Changes that affect the design or specification of the certified product - a tanúsított termék tervezését vagy specifikációját érintő változások 

-       Changes to the corporate structure and organization. This also applies to imple-
mentation or modification of shift work. 

- a vállalati struktúrát és szervezetet érintő változások. Ez vonatkozik a műszakos 
munka bevezetésére vagy módosítására is. 

The client shall be further obliged, throughout the term of the contract, to communi-
cate: 

Az ügyfél köteles továbbá a szerződés teljes időtartama alatt kommunikálni: 

-       Any incident affecting the safety of product and services - a termék és a szolgáltatások biztonságát érintő bármely eseményt 

-       Any non-compliance with statutory requirements identified by the market  super-
vision and law enforcement branches of government 

- a piacfelügyelet és a büntetésvégrehajtási szervek által megállapított, a jogszabályi 
követelményeknek való nemmegfelelőségről 

1.2.5 The client is obliged to record all complaints from outside the company regard-
ing the management system, for example from customers, and all complaints ad-
dressed to the client regarding the conformity of a certified product or process with 
the requirements of the certification standards. The client shall take appropriate 
measures, document the actions taken and demonstrate these upon request to the 
Contractor or to the auditor during the audit. 

1.2.5. Az ügyfél köteles nyilvántartani minden, a vállalaton kívülről érkező, az irányí-
tási rendszerrel kapcsolatos panaszt, például a vevők részéről, valamint minden, az 
ügyfélnek címzett panaszt, amely a tanúsított termék vagy folyamat tanúsítási szab-
ványok követelményeinek való megfelelésével kapcsolatos. Az ügyfél köteles 
megfelelő intézkedéseket tenni, a megtett intézkedéseket dokumentálni, és azokat 
kérésre a Megbízottnak vagy az auditálás során az auditornak bemutatni. 

1.2.6 The client is obliged to present the auditor with correspondence and actions re-
lated to standardization documents and standard requirements for the applicable cer-
tification standards upon request. 

1.2.6. Az ügyfél köteles kérésre bemutatni az auditornak a szabványosítási dokumen-
tumokkal és az alkalmazandó tanúsítási szabványok szabványkövetelményeivel 
kapcsolatos levelezést és intézkedéseket. 

1.2.7 If the Contractor determines during product certifications that further examina-
tion is required due to the changes referred to in Section 1.2.4, the client is not al-
lowed to release any products after the effective date of the changes if the products 
fall within the scope of product certification, until the Contractor has notified the client 
accordingly. 

1.2.7 Ha a Megbízott a terméktanúsítás során megállapítja, hogy a 2.4. pontban em-
lített változások miatt további vizsgálatra van szükség, az ügyfél a változások 
hatályba lépését követően nem adhat ki termékeket, amennyiben a termékek a 
terméktanúsítás hatálya alá tartoznak, mindaddig, amíg a Megbízott erről nem 
értesítette az ügyfelet. 

1.2.8 For product certifications, the client will inform the Contractor if the product no 
longer meets the requirements of product certification. 

1.2.8 Terméktanúsítások esetében a megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, ha a 
termék már nem felel meg a terméktanúsítás követelményeinek. 

1.2.9 The client commits to fulfilling the certification requirements at all times, includ-
ing the implementation of corresponding changes. The client also commits to operate 
the underlying management system continuously and effectively during the validity of 
the certification. 

1.2.9 Az ügyfél vállalja, hogy mindenkor teljesíti a tanúsítási követelményeket, 
beleértve a megfelelő módosítások végrehajtását is. Az ügyfél vállalja továbbá, hogy 
a tanúsítás érvényessége alatt folyamatosan és hatékonyan működteti az alapul szol-
gáló irányítási rendszert. 

  

1.3 Appointed auditors, experts and assessors and the right to appeal against 
the certification decision 

1.3 A kijelölt auditoroknak, szakértőknek és tanúsítóknak fellebbezési joga van 
a tanúsítási döntés ellen. 

1.3.1 The client has the right to object to the appointment of a particular auditor or ex-
pert if there is a comprehensible reason against the appointment and the objection is 
justified accordingly. 

1.3.1 Az ügyfélnek joga van kifogást emelni egy adott auditor vagy szakértő kijelölése 
ellen, ha a kijelölés ellen érthető ok szól, és a kifogást megfelelően indokolják. 

1.3.2 In the case of the assignment of auditors who are not permanently employed by 
the TÜV Rheinland Group (external auditors), the client's consent is required for 
these auditors to be assigned. This consent shall be deemed granted if the client 
does not file a protest against the assignment of the external auditor within one week 
of his/her appointment. 

1.3.2 A TÜV Rheinland Csoportnál nem állandóan alkalmazott auditorok (külső audi-
torok) kijelölése esetén ezen auditorok kijelöléséhez az ügyfél hozzájárulása 
szükséges. Ezt a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a külső audi-
tor kijelölésétől számított egy héten belül nem nyújt be tiltakozást a külső auditor ki-
jelölése ellen. 
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1.3.3 For accredited certification projects, the client agrees that the accreditation 
body's or standard owner’s assessors may verify the client's documentation and may 
participate in the audit as witness auditors. 

1.3.3 Akkreditált tanúsítási projektek esetében az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az 
akkreditáló testület vagy a szabványtulajdonos tanúsítói ellenőrizhessék az ügyfél 
dokumentációját, és tanú-auditorként részt vehessenek az auditon. 

1.3.4 In the event of complaints and appeals regarding the progress or the content of 
the auditing or certification process, which cannot be clarified with the Contractor, the 
governing board or an arbitration board may become involved if the client consents to 
this. 

1.3.4 A Megbízott auditálási vagy tanúsítási folyamatának előrehaladásával vagy tar-
talmával kapcsolatos, a Megbízottal nem tisztázható panaszok és fellebbezések 
esetén az irányító testület vagy egy választottbíróság bevonható, ha az ügyfél ehhez 
hozzájárul. 

1.3.5 The client has the right to appeal against the certification decision. 1.3.5 Az ügyfélnek joga van fellebbezni a tanúsítási döntéssel szemben. 

  

1.4 Scope of usage rights regarding certificates and certification marks 1.4 A tanúsítványokkal és tanúsító védjegyekkel kapcsolatos felhasználási 
jogok köre 

1.4.1 If the agreed certification process is completed with a positive outcome, the cli-
ent will receive the certificate from the Contractor. The certificate will have the term of 
validity specified in the contract or in the Contractor's certification conditions. 

1.4.1 Amennyiben a megállapodás szerinti tanúsítási eljárás pozitív eredménnyel zá-
rul, az ügyfél megkapja a tanúsítványt a Megbízottól. A tanúsítvány a szerződésben 
vagy a Megbízott külön tanúsítási feltételeiben meghatározott érvényességi idővel 
rendelkezik. 

1.4.2 Upon issuance of the certificate pursuant to Section 1.4.1, the client will receive 
a single, non-transferable and non-exclusive right to use the certification mark in ac-
cordance with the conditions given in Sections 1.4.3 to 1.4.15 for the specified term of 
the certificate. This applies even when the client refers to its certification in communi-
cations media, e.g. documents, brochures or advertising materials. 

1.4.2 Az 1.4.1. pont szerinti tanúsítvány kiállításakor az ügyfél egyszeri, nem átruhá-
zható és nem kizárólagos jogot kap a tanúsító védjegy használatára az 1.4.3-1.4.15. 
pontokban megadott feltételek szerint a tanúsítvány meghatározott időtartamára. Ez 
akkor is érvényes, ha az ügyfél kommunikációs eszközökben, pl. dokumentumokban, 
brosúrákban vagy reklámanyagokban hivatkozik a tanúsításra. 

1.4.3 Permission to use the certificate and certification mark issued by the Contractor 
applies only to the client's business divisions specified in the scope of validity of the 
certificate. Use by non-specified divisions is strictly prohibited. 

1.4.3 A Megbízott által kiadott tanúsítvány és tanúsító védjegy használatának 
engedélyezése csak az ügyfélnek a tanúsítvány érvényességi területében me-
ghatározott üzletágaira vonatkozik. A nem meghatározott üzletágak általi használat 
szigorúan tilos. 

1.4.4 The certification mark for the certification of the management system may be 
used only by the client and only in close connection with the company name or logo 
of the client. It may not be displayed on or in relation to a product of the client. This 
also applies to the packaging of products, accompanying information, laboratory test 
reports, calibration certificates and inspection reports. If the client wants to give a 
statement on the packaging or in accompanying information concerning the certified 
management system, this statement has to contain as a minimum: 

1.4.4 Az irányítási rendszer tanúsítására szolgáló tanúsító védjegyet csak az ügyfél 
használhatja, és csak az ügyfél cégnevével vagy logójával szoros összefüggésben. 
Nem jeleníthető meg az ügyfél termékén vagy azzal kapcsolatban. Ez vonatkozik a 
termékek csomagolására, a kísérő információkra, a laboratóriumi vizsgálati jelen-
tésekre, a kalibrációs tanúsítványokra és az audit jelentésekre is. Ha az ügyfél a 
csomagoláson vagy a kísérő információkban a tanúsított irányítási rendszerre vonat-
kozó nyilatkozatot kíván tenni, ennek a nyilatkozatnak legalább a következőket kell 
tartalmaznia: 

-       The company name of the client or the brand and the company name of the cli-
ent 

- Az ügyfél cégneve vagy a márka és az ügyfél cégneve. 

-       The type of the management system respectively the management systems in 
the case of a combined management system, e.g. quality, environment, and the ap-
plicable standard, e.g. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. 

- Az irányítási rendszer, illetve kombinált irányítási rendszer esetén az irányítási rend-
szerek típusa, pl. minőség, környezet, és az alkalmazandó szabvány, pl. ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015. 

-       The company name of the Contractor - a Megbízott cégneve 

Hint: the definitions for product packaging and accompanying information of ISO 
17021-1:2015, chapter 8.3.3 have to be considered.  

Tipp: figyelembe kell venni az ISO 17021-1:2015 szabvány 8.3.3. fejezetének a 
termékcsomagolásra és a kísérő információra vonatkozó meghatározásait. 

1.4.5 The client undertakes to use the certificate and the certification mark only so 
that a statement corresponding to the certification is made relating to the client's com-
pany/division. The client must also ensure not to give the impression that the certifica-
tion is an official verification, nor that system certification is the same as product test-
ing. 

1.4.5 Az ügyfél vállalja, hogy a tanúsítványt és a tanúsító védjegyet csak úgy 
használja, hogy a tanúsításról megfelelő nyilatkozatot tesz az ügyfél vállalatára/ré-
szlegére vonatkozóan. Az ügyfélnek gondoskodnia kell arról is, hogy ne keltse azt a 
benyomást, hogy a tanúsítás hivatalos hitelesítés, illetve hogy az irányítási rendszer 
tanúsítása nem azonos a terméktanúsítással. 

1.4.6 The client is not authorized to make changes to the certificate or to the certifica-
tion mark. 

1.4.6 Az ügyfél nem jogosult a tanúsítványt vagy a tanúsító védjegyet módosítani. 

1.4.7 The client is obliged to design his advertising and the like in a way that it is clear 
that the certification is a voluntary one, carried out on the basis of a private legal 
agreement. 

1.4.7 Az ügyfél köteles reklámját és hasonlókat úgy kialakítani, hogy abból egyér-
telműen kiderüljön, hogy a tanúsítás önkéntes, magánjogi megállapodás alapján vég-
zett tanúsítás. 

1.4.8 The usage right expires if no valid certificate is present, especially at the end of 
the certificate term or if required surveillance audits are not performed. 

1.4.8 A használati jog megszűnik, ha nincs érvényes tanúsítvány, különösen a ta-
núsítvány érvényességi idejének végén, vagy ha a szükséges felügyeleti auditokat 
nem végzik el. 

1.4.9 The client's right to use the certificate or the certification mark will end immedi-
ately without the need for notice if the client uses the certificate and/or the certifica-
tion mark in a manner which contravenes the provisions of Sections 1.4.1 to 1.4.8 or 
in any other manner which is contrary to the contract. 

1.4.9 Az ügyfélnek a tanúsítvány vagy a tanúsító védjegy használatára vonatkozó 
joga azonnal, értesítés nélkül megszűnik, ha az ügyfél a tanúsítványt és/vagy a ta-
núsító védjegyet az 1.4.1 - 1.4.8. pontok rendelkezéseibe ütköző módon vagy egyéb, 
a szerződésbe ütköző módon használja. 

1.4.10 The client's right to use the certificate or the certification mark will end in the 
period agreed in the event of an effective regular termination, or with immediate effect 
in the event of a justified extraordinary termination for good cause. 

1.4.10 Az ügyfélnek a tanúsítvány vagy a tanúsító védjegy használatára vonatkozó 
joga a megállapodás szerinti időtartamon belül megszűnik, ha a felmondás ténylege-
sen rendes felmondással történik, illetve azonnali hatállyal, ha a felmondás indokolt, 
rendkívüli felmondással, alapos okból történik. 

1.4.11 The usage right expires automatically if the maintenance of the certificate is 
prohibited by regulatory law or by a court. 

1.4.11 A használati jog automatikusan megszűnik, ha a tanúsítvány fenntartását 
hatósági jog vagy bíróság tiltja. 

1.4.12 Upon termination of the usage right, the client is obliged to return the certifi-
cate to the Contractor. 

1.4.12 A használati jog megszűnésekor az ügyfél köteles a tanúsítványt a Megbízott-
nak visszaszolgáltatni. 

1.4.13 The Contractor reserves the right to assert any claims for damages in the 
event of a violation of the contractual provisions. 

1.4.13 A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéses rendelkezések 
megsértése esetén kártérítési igényt érvényesítsen. 

1.4.14 The certification must not have the effect of bringing the Contractor into disre-
pute. 

1.4.14 A tanúsítvány nem járhat a Megbízott hírnevének lejáratásával. 

1.4.15 The client is not entitled to make statements about its certification which the 
Contractor might consider as misleading and unauthorized. 

1.4.15 Az ügyfél nem jogosult olyan nyilatkozatokat tenni a tanúsításával kapcsolat-
ban, amelyeket a Megbízott félrevezetőnek és jogosulatlannak tarthat. 

1.4.16 If it is foreseeable that the certification requirements will not be met only tem-
porarily by the client, certification may be suspended. During this time, the client may 
not advertise the certification. The status in the accessible directory will be given as 
"suspended" in accordance with Section 1.5. 

1.4.16 Ha előre látható, hogy a tanúsítási követelményeket az ügyfél csak átmeneti-
leg nem fogja teljesíteni, a tanúsítás felfüggeszthető. Ez idő alatt az ügyfél nem 
hirdetheti a tanúsítást. A nyilvános adatbázisban a tanúsítás státusza az 1.5 pontnak 
megfelelően "felfüggesztett" státuszként jelenik meg. 

1.4.17 If the reasons for suspension are remedied within the agreed period of time, 
the certification will be renewed. If the reasons for suspension are not remedied 
within the agreed period of time, the certificate will be withdrawn. 

1.4.17 Ha a felfüggesztés okait a megállapított időtartamon belül orvosolják, a ta-
núsítvány újra érvényes státuszba kerül. Ha a felfüggesztés okait a megállapított 
határidőn belül nem orvosolják, a tanúsítványt visszavonják. 
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1.4.18 The client is obliged to keep a record of the use of the certificate in business 
dealings. It should be noted that the Contractor is bound by the standards to monitor 
proper use by ways of random sampling. Information from third parties will be verified 
by the Contractor. 

1.4.18 Az ügyfél köteles nyilvántartást vezetni a tanúsítvány üzleti forgalomban tör-
ténő felhasználásáról. Megjegyzendő, hogy a Megbízottat a szabványok kötelezik 
arra, hogy a megfelelő használatot szúrópróbaszerű mintavételezéssel ellenőrizze. A 
harmadik féltől származó információkat a Megbízott ellenőrzi. 

1.4.19 The client shall inform the Contractor immediately if he discovers that a third 
party is improperly using his certificate. 

1.4.19 Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat, ha azt tapasztalja, 
hogy egy harmadik fél szabálytalanul használja a tanúsítványát. 

1.4.20 The client provides certification documents to others only in their entirety or as 
specified in the certification scheme. 

1.4.20 Az ügyfél a tanúsítási dokumentumokat csak teljes egészében vagy a ta-
núsítási rendszerben meghatározottak szerint adja át másoknak. 

  

1.5 Directory of certified companies 1.5 A tanúsított vállalkozások jegyzéke 

1.5.1 The Contractor is obliged to maintain a directory of certificate holders which in-
cludes the following information: name of certificate holder, applicable standard docu-
ments, scope of validity, geographical location (for multiple site certifications: geo-
graphical location of the head office and each location within the scope of validity). 

1.5.1 A Megbízott köteles a tanúsítványtulajdonosokról névjegyzéket vezetni, amely a 
következő információkat tartalmazza: a tanúsítványtulajdonos neve, alkalmazandó 
szabványos dokumentumok, érvényességi terület, földrajzi elhelyezkedés (több 
telephelyes tanúsítások esetén: a székhely és az érvényességi területbe tartozó min-
den egyes telephely földrajzi elhelyezkedése). 

1.5.2 Suspended certifications in accordance with Section 1.4.16 and withdrawn cer-
tificates pursuant to Sections 1.4.9 and 1.4.17 are included in the directory. 

1.5.2 Az 1.4.16. szakasz szerinti felfüggesztett tanúsítványok és az 1.4.9. és 1.4.17. 
szakasz szerint visszavont tanúsítványok szerepelnek a névjegyzékben. 

1.5.3 The Contractor is entitled to provide the directory specified in Section 1.5.1 to 
the public on request. 

1.5.3 A Megbízott jogosult az 1.5.1. pontban meghatározott névjegyzéket kérésre a 
nyilvánosság számára rendelkezésre bocsátani. 

  

2 General Conditions for accredited certification 2 Az akkreditált tanúsítás általános feltételei 
  

2.1 General Conditions for accredited certification 2.1 Általános feltételek 

The provisions set out here apply to accredited certifications in addition to the forego-
ing General Conditions of Certification and apply only for accredited certification pro-
jects, i.e. certification based on national or international standards with accreditation, 
approval or recognition ("accredited certifications"). Where the term "accreditation 
body" is referred to in these certification conditions, this includes authorizing and rec-
ognizing organizations. The terms "accreditation specifications", "accreditation re-
quirements", “accreditation standards” and "accreditation procedures" correspond-
ingly apply to the specifications and procedures of the authorizing or recognizing or-
ganizations. For accredited certifications, generally applicable international accredita-
tion standards and any execution guidelines also apply, as do certification-standard-
specific accreditation standards and any execution guidelines, along with certification 
standards and any execution guidelines and accreditation requirements of the re-
spective accreditation body. 

Az itt meghatározott rendelkezések az akkreditált tanúsításokra a fenti Általános ta-
núsítási feltételeken túlmenően vonatkoznak, és csak az akkreditált tanúsítási pro-
jektekre, azaz az akkreditációval, jóváhagyással vagy elismeréssel rendelkező 
nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló tanúsításokra ("akkreditált ta-
núsítások") vonatkoznak. Ahol e különleges tanúsítási feltételek az "akkreditáló 
szervezet" kifejezésre utalnak, az magában foglalja az engedélyező és elismerő 
szervezeteket is. Az "akkreditációs előírások", "akkreditációs követelmények", 
akkreditációs szabványok és "akkreditációs eljárások" kifejezések ennek megfelelően 
az engedélyező vagy elismerő szervezetek előírásaira és eljárásaira vonatkoznak. Az 
akkreditált tanúsításokra az általánosan alkalmazandó nemzetközi akkreditációs 
szabványok és végrehajtási iránymutatások, valamint a tanúsítási szabványokra 
vonatkozó akkreditációs szabványok és végrehajtási iránymutatások, továbbá a ta-
núsítási szabványok és végrehajtási iránymutatások, valamint az adott akkreditáló 
szervezet akkreditációs követelményei is alkalmazandók. 

-       Generally applicable international accreditation standards: e.g. ISO/IEC 17021, 
ISO 19011, ISO/IEC 17065 

- általánosan alkalmazandó nemzetközi akkreditációs szabványok: pl. ISO/IEC 
17021, ISO 19011, ISO/IEC 17065 

-       Certification-standards-specific accreditation standards: for example, ISO 22003 
for food industry and ISO 27006 for IT. 

- a tanúsítási szabványokra vonatkozó akkreditációs szabványok: például az ISO 
22003 az élelmiszeriparra és az ISO 27006 az informatikára 

-       EN 9104-001, EN 9101 for aerospace - EN 9104-001, EN 9101 a repülőgépiparban. 

-       Certification standards such as ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949,  ISO 45001, 
SCC, ISO 50001 

- tanúsítási szabványok, például ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, 
SCC, ISO 50001 

-       Accreditation specifications of the respective accreditation body - a megfelelő akkreditáló testület akkreditációs előírásai 

-       Designation rules for certification bodies of the German Federal Motor Transport 
Authority (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) 

- A német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) ta-
núsító szerveinek kijelölési szabályai 

  

2.2 Certification audit 2.2 Tanúsító audit 

2.2.1 The certification audit is conducted in two stages. Stage 1 is designed to pro-
vide an overview of the management system and the implementation status. Using 
this information, stage 2 of the audit may then be performed, where the implementa-
tion and compliance of the management system is verified. 

2.2.1 A tanúsító audit két szakaszban történik. Az 1. szakasz célja, hogy áttekintést 
adjon az irányítási rendszerről és a végrehajtás állapotáról. Ezen információk fel-
használásával ezután elvégezhető az audit 2. szakasza, ahol az irányítási rendszer 
végrehajtását és megfelelőségét ellenőrzik. 

2.2.2 The stage 1 and stage 2 audits may be performed immediately one after the 
other. However, if the stage 1 audit shows that certification readiness has not yet 
been achieved, the stage 2 audit cannot be performed immediately afterwards. In-
stead, the client must first ensure certification readiness. The resulting additional 
costs of the client and the Contractor, including travel costs, travel time and time lost, 
shall be borne by the client. 

2.2.2 Az 1. és a 2. fázisú auditot közvetlenül egymás után lehet elvégezni. Ha azon-
ban az 1. fázisú audit azt mutatja, hogy a tanúsítási készség még nem valósult meg, 
a 2. fázisú auditot nem lehet közvetlenül utána elvégezni. Ehelyett az ügyfélnek előbb 
biztosítania kell a tanúsítási készséget. Az ügyfél és a Megbízott ebből eredő töb-
bletköltségei, beleértve az utazási költségeket, az utazási időt és a kieső időt, az 
ügyfelet terhelik. 

2.2.3 Stage 1 and stage 2 audits must not be more than 90 days apart for IATF 
16949 standard. If there are more than 90 days between stage 1 and stage 2, the 
stage 1 audit must berepeated. 
Stage 1 and stage 2 audits must not be more than 6 months for other standards 
apart. If there are more than 6 months between stage 1 and stage 2, the stage 1 au-
dit must be repeated. 
The resulting additional costs (IATF/ ISO standards) of the client and the Contractor, 
including travel costs, travel time and time lost, shall be borne by the client. 

2.2.3 Az IATF 16949 szabvány esetében az 1. és a 2. fázisú auditok között nem lehet 
90 napnál hosszabb idő. Ha az 1. és a 2. szakasz között több mint 90 nap telik el, az 
1. szakasz szerinti auditot meg kell ismételni.  
Az 1. és a 2. szakaszbeli auditok között más szabványok esetében nem lehet több 
mint 6 hónap különbség. Ha az 1. és a 2. szakasz között több mint 6 hónap telik el, 
az 1. szakasz szerinti auditot meg kell ismételni. 
Az ügyfél és a Megbízott ebből eredő többletköltségei (IATF/ISO szabványok), 
beleértve az utazási költségeket, az utazási időt és a kieső időt, az ügyfelet terhelik. 

2.2.4 For determining the time between the stage 1 and stage 2 audits, client require-
ments as well as the necessary time for correcting weaknesses are considered. In 
general, the focus in terms of time is on the stage 2 audit. 

2.2.4 Az 1. és a 2. fázisú auditok közötti idő meghatározásakor figyelembe kell venni 
a ügyfélkövetelményeket, valamint a hiányosságok kijavításához szükséges időt. Ál-
talában az idő szempontjából a hangsúly a 2. fázisú auditra helyeződik. 
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2.2.5 If the Contractor is not able to review and accept the implementation of correc-
tions and corrective actions of any major/ minor nonconformity including a special au-
dit for Major non-conformity within 90 days after the last day of stage 2, the certifica-
tion decision is negative and the client shall start over with an initial certification audit 
(stage 1 readiness review and stage 2).  

2.2.5 Ha a Megbízott a 2. szakasz utolsó napját követő 90 napon belül nem tudja 
felülvizsgálni és elfogadni a korrekciók és helyesbítő intézkedések végrehajtását bá-
rmely nagy/kis nemmegfelelőség esetében, beleértve a nagy nem megfelelőségre 
vonatkozó rendkívüli auditot is, a tanúsítási döntés negatív lesz, és az Megbízottnak 
újra kell kezdenie az kezdeti tanúsítási audit folyamatot (az 1. szakasz készenléti 
felülvizsgálata és a 2. szakasz). 

  

2.3 Surveillance audit 2.3 Felügyeleti audit 

2.3.1 To maintain the validity of the certificate, on-site annual surveillance audits must 
be carried out as a minimum. The due date is determined by the date  of the last day  
of the initial certification audit. The first surveillance audit after the initial certification 
audit has to be scheduled for the due date on the basis of surveillance audit interval 
as below: 

2.3.1 A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében legalább évente hely-
színi felügyeleti auditokat kell végezni. Az esedékesség időpontját az első tanúsítási 
audit utolsó napjának dátuma határozza meg. Az első tanúsítási auditot követő első 
felügyeleti auditot az alábbiakban megadott felügyeleti auditintervallum alapján kell az 
esedékesség időpontjára ütemezni: 

Surveillance 
Interval 

6 months 9 months 12 months 

No of audits 
per 3 year 
cycle 

5 3 2 

Allowable 
time 

-1 month/ 
+1 month 

-2 months/  
+1 month 

-3 months/  
+1 month 

 

Felügyeleti 
időintervallum 

6 hónap 9 hónap 12 hónap 

Az auditok 
száma 3 éves 
ciklusonként 

5 3 2 

Megengedhető 
idő 

-1 hónap/  
+1 hónap 

-2 hónap/  
+1 hónap 

-3 months/  
+1 hónap 

   

2.4 Recertification audit 2.4 Megújító audit 

2.4.1 To extend the certification for a further three years, a re-certification audit is to 
be concluded positively before the expiry of the validity period. 

2.4.1 A tanúsítás további három évre történő meghosszabbítása érdekében az 
ügyfélnél megújító auditot kell végezni, amelyet az érvényességi idő lejárta előtt 
pozitívan kell lezárni. 

2.4.2 This procedure corresponds to that for the certification audit, whereby the ne-
cessity and scope of the stage 1 audit is established dependent on the changes to 
the client’s management system, the client’s organization or the context in which the 
client’s management system is operating. 

2.4.2 Ez az eljárás megfelel a tanúsító auditra vonatkozó eljárásnak, ahol az 1. fázisú 
audit szükségességét és terjedelmét az ügyfél irányítási rendszerében, az ügyfél 
szervezetében vagy az ügyfél irányítási rendszerének működési környezetében 
bekövetkezett változások függvényében állapítják meg. 

2.4.3 Upon successful re-certification, the term of the certificate is extended by an-
other 3 years minus 1 day, starting from the recertification decision. The re-certifica-
tion audit and the positive certification decision must have been done by the expiry 
date. 

2.4.3 Sikeres megújító audit esetén a tanúsítvány érvényességi ideje az 
újraminősítési döntéstől számítva további 3 évvel mínusz 1 nappal meghosszab-
bodik. Az megújító auditnak és a pozitív tanúsítási határozatnak a lejárati dátumig 
meg kell történnie. 

  

2.5 Audits announced at short notice or unannounced  2.5 Rövid időn belül bejelentett vagy előre be nem jelentett auditok 

Under the following conditions, an extraordinary audit announced at short notice or 
unannounced may be required. In these cases, the client cannot refuse the auditors. 

Az alábbi feltételek mellett rövid időn belül bejelentett vagy előre be nem jelentett 
rendkívüli auditra lehet szükség. Ezekben az esetekben az ügyfél nem utasíthatja 
vissza az auditorokat. 

-       Serious complaints and other facts of which the certification body becomes 
aware, where these complaints and facts call the effectiveness of the certified man-
agement system of the client into question and cannot be resolved through written 
correspondence or during the next regular audit (e.g. suspected criminal acts by the 
client or his senior staff). 

- Súlyos panaszok és egyéb tények, amelyekről a tanúsító testület tudomást szerez, 
amennyiben ezek a panaszok és tények megkérdőjelezik az ügyfél tanúsított irányí-
tási rendszerének hatékonyságát, és írásbeli levelezéssel vagy a következő rend-
szeres auditok során nem oldhatók meg (pl. bűncselekmények gyanúja) az ügyfél 
vagy annak vezető munkatársai részéről. 

-       Changes to the client's organization which impair the ability of the management 
system so that the requirements of the certification standard are no longer met. 

- Az ügyfél szervezetében bekövetkezett olyan változások, amelyek Az irányítási 
rendszer képességét úgy rontják, hogy a Tanúsítási szabvány követelményei már 
nem teljesülnek. 

-       As a consequence of the suspension of the client's certification. - Az ügyfél tanúsításának felfüggesztése következtében. 

  

2.6 Multi-site certification 2.6 Több telephelyen történő tanúsítás 

2.6.1 Multi-site certification (ISO Standards) can be applied to companies with multi-
ple sites or in a company with local offices or branches (sites). Several individual, in-
dependent and autonomous companies or organizations that are not interconnected 
in the sense of a corporate association and that use another non-group company or 
external organization to develop, implement and maintain a management system do 
not constitute a multi-site organization within the meaning of the IAF MD1 (IAF = In-
ternational Accreditation Forum, MD = Mandatory Document) and therefore cannot 
be certified as a group. 

2.6.1 A több telephelyes tanúsítás (ISO Szabványok) alkalmazható több telephellyel 
rendelkező vállalatoknál vagy helyi irodákkal vagy fióktelepekkel (telephelyekkel) ren-
delkező vállalatnál. Több olyan önálló, független és önálló vállalat vagy szervezet, 
amely nem kapcsolódik egymáshoz a vállalati társulás értelmében, és amely egy 
másik, nem csoporthoz tartozó vállalatot vagy külső szervezetet vesz igénybe az 
irányítási rendszer kidolgozására, bevezetésére és fenntartására, nem képez több 
telephelyes szervezetet az IAF MD1 értelmében (IAF = Nemzetközi Akkreditációs 
Fórum, MD = Kötelező dokumentum), és ezért nem tanúsítható csoportként. 

2.6.2 Multi-site certifications are possible when the following conditions are met: 2.6.2 Több telephelyes tanúsítás akkor lehetséges, ha a következő feltételek tel-
jesülnek: 

-       All sites have a legal or contractual relationship with a central office. - minden telephely jogi vagy szerződéses kapcsolatban áll egy központi irodával 

-       The products/services of all sites must essentially be the same and manufac-
tured using the same methods and processes. 

- az összes telephely termékeinek/szolgáltatásainak alapvetően azonosnak kell len-
niük, és ugyanazokkal a módszerekkel és folyamatokkal kell készülniük 

-       The creation, implementation and maintenance of a unified management system 
which applies to all branches/sites. 

- egy egységes irányítási rendszer létrehozása, bevezetése és fenntartása, amely 
minden fióktelepre/telephelyre vonatkozik. 

-       Monitoring of the overall management system via centralized control by the cen-
tral management representative. The latter must be authorized to issue technical in-
structions to all offices/sites. 

- az átfogó irányítási rendszer felügyelete a központi irányítási képviselő által végzett 
központi ellenőrzés révén. Ez utóbbit fel kell hatalmazni arra, hogy valamennyi 
irodának/telephelynek műszaki utasításokat adjon ki 

-       Documentation of internal audits and management review for all offices/sites. - a belső audit jelentések és a vezetőségi felülvizsgálat rendelkezésre állása vala-
mennyi iroda/telephely számára. 
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-       Defined divisions work centrally on behalf of all divisions: product and process 
development, procurement, human resources, etc. 

- a meghatározott részlegek központilag dolgoznak az összes részleg nevében: 
termék- és folyamatfejlesztés, beszerzés, humán erőforrás stb. 

2.6.3 In multi-site certifications, the on-site auditing of sites can be distributed across 
certification and surveillance audits. The central office must be audited annually in 
addition to the selected sites. 

2.6.3 Több telephelyes tanúsítás esetén a telephelyek helyszíni auditálása megoszt-
ható a tanúsító és felügyeleti auditok között. A kiválasztott telephelyeken kívül a 
központi irodát iskell évente auditálni. 

2.6.4 The Contractor selects the sites to be audited. 2.6.4 A Megbízott választja ki az auditálandó telephelyeket. 

  

2.7 Blended Audits / Remote Audits 2.7 Vegyes auditok / távoli auditok 

2.7.1  Blended Audit is a combination of physical on-site auditing and virtual auditing 
(Remote Audit). Remote Audit can be performed up to 100%. 

2.7.1 A vegyes audit a fizikai helyszíni auditálás és a virtuális auditálás (távoli au-
ditálás) kombinációja. A távoli auditálás akár 100%-ban is elvégezhető. 

2.7.2 The contracting parties may agree to apply remote audit technics during the au-
dit to a reasonable extent, provided that this is permitted according to the Accredita-
tion Bodies/ Standard Publisher’s instructions/ Certification Program owners. 

2.7.2 A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy az audit során ésszerű mé-
rtékben távoli auditálási technikákat alkalmaznak, amennyiben ezt az akkreditáló 
testületek/szabványkiadó utasításai/ tanúsítási program tulajdonosai megengedik. 

2.7.3 The client has to have the appropriate information technology infrastructure and 
environment (e.g. internet access) in place. 

2.7.3 Az ügyfélnek rendelkeznie kell a megfelelő informatikai infrastruktúrával és 
környezettel (pl. internet-hozzáférés). 

2.7.4 For the remote audit the client has to have all relevant documents available 
online. 

2.7.4 A távoli auditáláshoz az ügyfélnek minden releváns dokumentumnak online 
elérhetőnek kell lennie. 

2.7.5 The client shall bear any additional costs (e.g. audit time) incurred by technical 
problems (e.g. poor internet connection) on the client side. 

2.7.5 Az ügyfél viseli az ügyfél oldalán felmerülő technikai problémák (pl. rossz inter-
netkapcsolat) miatt felmerülő többletköltségeket (pl. az auditálási idő). 

2.7.6 Video and audio recordings are not permitted unless previously agreed by both 
parties. Screen shots e.g. of reviewed documents or list of participants are allowed to 
document the remote audit. 

2.7.6 Videó- és hangfelvételek nem engedélyezettek, kivéve, ha a két fél előzetesen 
megállapodott. A távoli audit dokumentálására képernyőképek, pl. az átvizsgált doku-
mentumokról vagy a résztvevők listájáról, megengedettek. 

  

3 Standard-specific conditions for accredited certification 3 Az akkreditált tanúsítás szabványspecifikus feltételei 

The additional conditions for certain accredited certifications of the Contractor are 
listed below. These are in addition to the general certification conditions for each spe-
cific standard listed below. 

A Vállalkozó egyes akkreditált tanúsításaira vonatkozó további feltételek az alábbiak-
ban kerülnek felsorolásra. Ezek az alábbiakban felsorolt, az egyes konkrét szab-
ványokra vonatkozó általános tanúsítási feltételeken felül érvényesek. 

  

3.1 Supplementary conditions for environmental management systems in ac-
cordance with ISO 14001 and / or EMAS 

3.1 Kiegészítő feltételek az ISO 14001 és/vagy EMAS szerinti 
környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozóan 

3.1.1 These supplementary conditions apply to the certification of environmental 
management systems in accordance with ISO 14001 and to verification and valida-
tion in accordance with EMAS (Eco Management Auditing Scheme). 

3.1.1 Ezek a kiegészítő feltételek az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési 
rendszerek tanúsítására, valamint az EMAS (Eco Management Auditing Scheme) 
szerinti hitelesítésre és érvényesítésre vonatkoznak. 

3.1.2 Additional conditions for ISO 14001 stage 1 audit: 3.1.2 Kiegészítő feltételek az ISO 14001 szabvány 1. szakaszának auditálásához: 

The stage 1 audit must be performed on site for the first certification. Only under the 
following conditions is it not mandatory to perform a stage 1 audit on site: 

Az 1. fázisú auditot az első tanúsításhoz a helyszínen kell elvégezni. Csak a követ-
kező feltételek mellett nem kötelező az 1. fázisú auditot a helyszínen elvégezni: 

-       the client and his typical environmental aspects are known to the audit team 
from previous audits, or 

- az ügyfél és a rá jellemző környezetvédelmi szempontok ismertek az auditcsoport 
számára korábbi auditokból, vagy 

-       the client already has a management system certified in accordance with ISO 
14001 or EMAS, or 

- az ügyfél már rendelkezik ISO 14001 vagy EMAS szerint tanúsított irányítási rend-
szerrel, vagy 

-       the environmental impact of the client's sites is predominantly classified as low 
or limited. 

- az ügyfél telephelyeinek környezeti hatása túlnyomórészt alacsony vagy korlátozott 
mértékűnek minősül 

-       The document review must include, in addition to the relevant system documen-
tation, an overview of the client's environmental aspects and  environmental require-
ments (including environmental regulatory approvals and permits). 

- a dokumentumok áttekintésének a vonatkozó rendszerdokumentáción kívül tar-
talmaznia kell az ügyfél környezetvédelmi szempontjainak és környezetvédelmi 
követelményeinek (beleértve a környezetvédelmi hatósági jóváhagyásokat és 
engedélyeket) áttekintését is 

3.1.3 For audits in accordance with EMAS, the German Environmental Audit Act 
(UAG) including UAG fees regulations apply in Germany in particular, as well as the 
basic EU directive. 

3.1.3 Az EMAS szerinti auditok esetében Németországban különösen a német 
környezetvédelmi auditról szóló törvény (UAG), beleértve az UAG díjrendeleteket, 
valamint az EU alapirányelvét kell alkalmazni. 

3.1.4 The client is obliged to inform the Contractor immediately if there has been a 
major environmentally relevant incident or a breach of environmental obligations in 
his company that requires official involvement. A major, environmentally relevant inci-
dent in this sense is to be assumed in particular if the incident has led to criminal or 
administrative investigations. The Contractor then decides whether or not a short-
term, extraordinary audit is required (see 2.5). If it emerges that environmental man-
agement system is severely in breach of the certification requirements, the Contractor 
will adopt measures, which may lead to the suspension or withdrawal of the certifi-
cate. 

3.1.4 Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat, ha a vállalatánál 
olyan jelentős környezetvédelmi szempontból releváns esemény történt vagy a 
környezetvédelmi kötelezettségeket megszegték, amely hatósági közreműködést 
igényel. Ebben az értelemben jelentős, környezetvédelmi szempontból releváns 
eseményről különösen akkor kell beszélni, ha az esemény büntetőjogi vagy közi-
gazgatási vizsgálatot eredményezett. A Megbízott ekkor dönt arról, hogy szükséges-e 
rövid távú, rendkívüli audit (lásd 2.5). Ha kiderül, hogy a környezetvédelmi irányítási 
rendszer súlyosan sérti a tanúsítási követelményeket, a Megbízott intézkedéseket 
hoz, amelyek a tanúsítvány felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezethetnek. 

  

3.2 Supplementary conditions for automotive industry IATF 16949, VDA 6.x 3.2 Kiegészítő feltételek az autóiparra vonatkozóan IATF 16949, VDA 6.x 

3.2.1 The differing regulations referred to in the following certification specifications 
for the automotive industry take precedence. 

3.2.1 Az alábbi, az autóiparra vonatkozó tanúsítási előírásokban említett eltérő 
előírások elsőbbséget élveznek. 

-       IATF 16949 - Automotive certification scheme for IATF 16949 Rules for achiev-
ing and maintaining IATF recognition, 5th Edition for IATF 16949, 1 November 2016 
(IATF: International Automotive Task Force). 

- IATF 16949 - Járműipari tanúsítási rendszer az IATF 16949 számára. Az IATF elis-
merés elérésének és fenntartásának szabályai, 5. kiadás az IATF 16949 számára, 
2016. november 1. (IATF: International Automotive Task Force). 

-       VDA 6.x - Certification requirements for VDA 6.1, VDA 6.2 and VDA 6.4 based 
on ISO 9001 (VDA - QMC: Verband der Automobilindustrie - Qualitäts Management 
Center). 

- VDA 6.x - A VDA 6.1, VDA 6.2 és - VDA 6.4 tanúsítási követelményei az ISO 9001 
alapján (VDA - QMC: Verband der Automobil industrie - Qualitäts Management Cen-
ter). 
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3.2.2 The client: 3.2.2 Az ügyfél: 

-       cannot refuse the request of the Contractor to provide the final report to the 
IATF 

- nem utasíthatja vissza a Megbízottnak a auditjelentés IATF-hez történő 
benyújtására vonatkozó kérését 

-       cannot refuse an IATF witness audit  - nem tagadhatja meg a Megbízott IATF tanú-auditját 

-       cannot refuse the presence of an internal witness auditor of the Contractor - nem tagadhatja meg a Megbízott belső tanú-auditorának jelenlétét 

-       cannot refuse the presence of an IATF representative or their delegates - nem tagadhatja meg Az IATF képviselőjének vagy megbízottjainak jelenlétét 

-       must ensure that consultants to the client are not physically present at the cli-
ent's site during the audit or participate in the audit in any way. 

- az ügyfél tanácsadói nem lehetnek fizikailag jelen az ügyfél telephelyén az audit so-
rán, és nem vehetnek részt az auditban semmilyen módon. 

3.2.3 The organization shall notify the Contractor immediately, of matters that may af-
fect the capability of the management system to continue to fulfil the requirements of 
the IATF 16949 certification. These include, for example, changes relating to: 

3.2.3. A szervezetnek haladéktalanul értesítenie kell a Megbízottat olyan ügyekről, 
amelyek befolyásolhatják az irányítási rendszer azon képességét, hogy továbbra is 
teljesítse az IATF 16949 tanúsítás követelményeit. Ezek közé tartoznak például a 
következőkkel kapcsolatos változások: 

-       legal status - jogi státusz 

-       commercial status (e.g. joint ventures, sub-contracting with other organizations) - kereskedelmi státusz (pl. vegyesvállalatok, alvállalkozói szerződések más 
szervezetekkel) 

-       ownership status (e.g. mergers and acquisitions) - tulajdonosi státusz (pl. fúziók és felvásárlások) 

-       organization and management (e.g. key managerial, decision making, or tech-
nical staff) 

- szervezet és vezetés (pl. kulcsfontosságú vezetői, döntéshozó vagy műszaki 
személyzet) 

-       contact address or location - kapcsolattartási cím vagy hely 

-       scope of operations under the certified management system - a tanúsított irányítási rendszer szerinti tevékenységek köre 

-       IATF OEM customer special status - IATF OEM ügyfél különleges státusza 

-       transfer to a new IATF-recognized certification body - új, IATF által elismert tanúsító szervezethez való áttérés 

-       major changes to the management system and processes - az irányítási rendszer és a folyamatok jelentős változásai 

The Contractor may need to conduct a special audit in response to changes listed 
above.  

A Megbízottnak a fent felsorolt változások miatt szükség lehet egy speciális audit el-
végzésére. 

Failure by the organization to inform the Contractor of a change listed above is con-
sidered as a breach of the legally enforceable agreement. Such failure may result in 
the issuance of a major nonconformity by the Contractor against ISO 9001 – IATF 
16949 Requirement 4.2 – Understanding the needs and expectations of interested 
parties or other appropriate action as decided by contractor. 

Ha a szervezet nem tájékoztatja a Megbízottat a fent felsorolt változásokról, az a jogi-
lag kikényszeríthető megállapodás megszegésének minősül. Ez a mulasztás a Meg-
bízott részéről az ISO 9001 - IATF 16949 4.2. követelmény - Az érdekelt felek 
igényeinek és elvárásainak megértése - elleni súlyos nemmegfelelés megállapítását 
vagy a Megbízott döntése szerinti egyéb megfelelő intézkedést eredményezheti. 

3.2.4 Audit termination 3.2.4 Az audit megszüntetése 

The Contractor may not terminate an audit due to the identification of nonconformi-
ties. 

A Megbízott nem szakíthatja meg az auditot a nemmegfelelőségek azonosítása miatt. 

3.2.5 Nonconformity management 3.2.5 Nemmegfelelőségek kezelése 

The Contractor shall require the client to submit, evidence of the following as per 
timelines below (in calendar days from the closing meeting of the site audit): 

A Megbízottnak fel kell kérnie az ügyfelet hogy az alábbi határidők szerint (a helyszíni 
audit záró értekezletétől számított naptári napokban) nyújtsa be az alábbi igazoláso-
kat: 

Evidence submission Major NC Minor NC 

implemented correction 20 days 60 days 

Root cause including meth-
odology used, analysis, and 
results 

20 days 60 days 

implemented systemic cor-
rective actions to eliminate 
each nonconformity, includ-
ing consideration of the im-
pact to other similar pro-
cesses and products 

60 days 60 days 

verification of effectiveness 
of implemented corrective 
actions 

60 days 60 days 

 

Bizonyítékok benyújtása 
Nagyobb 
nemmegfelelőség 

Kisebb 
nemmegfelelőség 

végrehajtott korrekció 20 nap 60 nap 

A kiváltó ok, beleértve az alkalma-
zott módszertant, az elemzést és 
az eredményeket is 

20 nap 60 nap 

az egyes nemmegfelelőségek ki-
küszöbölése érdekében 
végrehajtott rendszerszintű kor-
rekciós intézkedések, beleértve a 
többi hasonló folyamatra és 
termékre gyakorolt hatás figyelem-
bevételét is 

60 nap 60 nap 

a végrehajtott korrekciós intéz-
kedések hatékonyságának el-
lenőrzése 

60 nap 60 nap 

 

 
In cases where the accepted corrective action plan for a nonconformity is found not 
acceptable, the Contractor shall resolve the outstanding issues with the client within a 
maximum of ninety (90) calendar days from the closing meeting of the audit. If resolu-
tion cannot be completed, the final audit result shall be considered failed and the 
IATF database shall be updated.  The certification decision shall be negative and the 
client shall start over with an initial certification audit. The current valid certificate shall 
be immediately withdrawn. A major nonconformity shall require onsite verification. 

 
Azokban az esetekben, amikor a nemmegfelelőségre vonatkozó elfogadott korrekciós 
intézkedési tervet nem találják elfogadhatónak, a vállalkozónak az auditot lezáró 
üléstől számított legfeljebb kilencven (90) naptári napon belül meg kell oldania a fen-
nálló problémákat az ügyféllel. Ha a megoldást nem lehet befejezni, az audit 
végeredményét sikertelennek kell tekinteni, és az IATF-adatbázist frissíteni kell.  A ta-
núsítási határozat negatív, és az ügyfélnek újra kell kezdenie az első tanúsító auditot. 
A jelenleg érvényes tanúsítványt azonnal vissza kell vonni. A súlyos nemmegfele-
lőség helyszíni auditot igényel. 
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In exceptional case(s) where the implementation of corrective actions cannot be com-
pleted within a maximum of ninety (90) calendar days from the closing meeting of the 
site audit, the Contractor shall consider the nonconformity open but 100% resolved 
when the following conditions have been met: 

Kivételes eset(ek)ben, amikor a korrekciós intézkedések végrehajtása nem fejezhető 
be a helyszíni audit záró ülésétől számított legfeljebb kilencven (90) naptári napon 
belül, a Megbízott a nemmegfelelőséget nyitottnak, de 100%-ban megoldottnak 
tekinti, ha a következő feltételek teljesülnek: 

-       Scheduled onsite follow-up audit based on the accepted action plan and prior to 
the next audit. 

- az elfogadott intézkedési terv alapján és a következő audit előtt ütemezett helyszíni 
felügyeleti audit 

-       Containment of the condition to prevent risk to the customer has been taken, in-
cluding a review of the systemic impact on the client`s process 

- az ügyfélre jelentett kockázat megelőzése érdekében a feltétel korlátozása megtör-
tént, beleértve az ügyfél folyamatára gyakorolt rendszerszintű hatás felülvizsgálatát 

-       Documented evidence of an acceptable action plan, instructions, and records to 
demonstrate the elimination of the nonconformity condition, including a review of the 
systemic impact on the client`s process 

- a nemmegfelelőségi feltétel megszüntetését igazoló elfogadható intézkedési terv, 
utasítások és nyilvántartások dokumentált bizonyítékai, beleértve az ügyfél folyam-
atára gyakorolt rendszerszintű hatás felülvizsgálatát is. 

For minor nonconformities the Contractor may verify the effective implementation of 
the identified corrective actions at the next audit instead of verification during an addi-
tional onsite verification visit. In cases where the accepted corrective action plan is 
found to be not effectively implemented, a new major nonconformity shall be issued 
against the corrective action process and the previous minor nonconformity shall be 
reissued as a major nonconformity. This will lead to automatic suspension of the cer-
tificate. 

Kisebb nemmegfelelőségek esetén a Megbízott a következő audit során ellenőrizheti 
az azonosított helyesbítő intézkedések hatékony végrehajtását, ahelyett, hogy egy 
további helyszíni felügyeleti audit során ellenőrizné azokat. Amennyiben az elfogadott 
helyesbítő intézkedési terv nem valósul meg hatékonyan, a helyesbítő intézkedési 
folyamat ellenében új súlyos nemmegfelelést kell kiállítani, és a korábbi kisebb 
nemmegfelelést súlyos nemmegfelelésként újra ki kell állítani. Ez a tanúsítvány au-
tomatikus felfüggesztéséhez vezet. 

When a nonconformity is identified during a Recertification Audit by the Contractor, 
then the decertification process (see section 8.0 of the rules) shall be initiated on the 
last audit day (see section 8.1.c of the rules). 

Ha az újbóli tanúsítási audit során a Megbízott nemmegfelelőséget állapít meg, akkor 
az utolsó auditnapon (lásd a szabályok 8.0. szakaszát) meg kell indítani a ta-
núsítvány visszavonási folyamatát (lásd a szabályok 8.1.c. szakaszát). 

Nonconformity Management cost for all audits will be charged separately. A nemmegfelelőség kezelésének költségei minden audit esetében külön kerülnek fel-
számításra. 

3.2.6 Special Audits 3.2.6 Különleges auditok 

It may become necessary for the Contractor to conduct audits of certified clients to in-
vestigate performance complaints (see section 8.1 a/b of the rules), in response to 
changes to the client's quality management system (see section 3.2 of the rules), sig-
nificant changes at the client’s site or as a result of a suspended certificate (see sec-
tion 8.3 of the rules). Clients cannot deny Special Audits. 

Szükségessé válhat, hogy a Megbízott auditokat végezzen a tanúsított ügyfeleknél a 
teljesítményre vonatkozó panaszok kivizsgálására (lásd a szabályok 8.1. a/b 
szakaszát), az ügyfél minőségirányítási rendszerében bekövetkezett változások (lásd 
a szabályok 3.2. szakaszát), az ügyfél telephelyén bekövetkezett jelentős változások 
vagy a tanúsítvány felfüggesztése miatt (lásd a szabályok 8.3. szakaszát). Az 
ügyfelek nem tagadhatják meg a különleges auditokat. 

Special audits for non-conformity management and OEM special status/ complaints 
will be charged separately. 

A nemmegfelelőség kezelésre és az OEM különleges státuszára/panaszaira vonat-
kozó speciális auditok külön kerülnek felszámításra. 

3.2.7 Transfer audit from certification body X to TÜV Rheinland (=Contractor) 3.2.7 Audit átadása az X tanúsító szervezettől a TÜV Rheinlandnak (=Megbízott) 

The client has to notify the former certification body about the intent to transfer to 
TÜV Rheinland. (= the Contractor) 

Az ügyfélnek értesítenie kell a korábbi tanúsító szervezetet a TÜV Rheinlandhoz való 
átvezetési szándékáról. (=Megbízott) 

3.2.8 Transfer audit from TÜV Rheinland (Contractor) to another certification body 3.2.8 Audit átvétele a TÜV Rheinlandtól (=Megbízott) egy másik tanúsító szervezet 
részéről. 

The contract between the client and the Contractor can be extended until all transfer 
activities to the new IATF- recognized certification body is completed. 

Az ügyfél és a Megbízott közötti szerződés meghosszabbítható mindaddig, amíg az 
új, IATF által elismert tanúsító szervezethez történő összes átadási tevékenység be 
nem fejeződik. 

3.2.9 IATF Logo  3.2.9 IATF logó 

The only use of the IATF Logo related to the IATF certification scheme is as dis-
played on the certificate issued by the Contractor. Any other use of the IATF logo, 
separately or not, is prohibited. 

Az IATF tanúsítási rendszerhez kapcsolódóan az IATF logó kizárólag a Megbízott ál-
tal kiállított tanúsítványon feltüntetett módon használható. Az IATF logó bármilyen 
más felhasználása, akár külön-külön, akár nem, szigorúan tilos. 

Note: the client can make copies of the IATF 16949 certificate bearing the IATF logo 
for marketing and advertising purposes. 

Megjegyzés: az ügyfél marketing és reklámcélokra másolatot készíthet az IATF 
16949 tanúsítványról, amelyen az IATF logó szerepel. 

3.2.10 Multi-site contract  3.2.10 Több telephelyre vonatkozó szerződés 

In case of a multi-site contract signed between the HQ of the client and the Contrac-
tor these Terms and Conditions shall apply to all manufacturing sites and remote lo-
cations being part of the contract. 

Az ügyfél székhelye és a Megbízott között aláírt több telephelyes szerződés esetén a 
jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződés részét képező valamennyi gyártási 
tevékenységet végző telephelyre és távoli telephelyre vonatkoznak. 

  

3.3 Supplementary conditions for ISO 22000 / FSSC 22000 3.3 Kiegészítő feltételek az ISO 22000 / FSSC 22000 szabványra vonatkozóan 

3.3.1 These supplementary conditions apply for: 3.3.1 Ezek a kiegészítő feltételek a következőkre vonatkoznak: 

-       ISO 22000 - Management systems for food safety - Requirements for any or-
ganization in the food chain 

- ISO 22000 - Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek - Követelmények az 
élelmiszerlánc bármely szervezetére vonatkozóan 

-       FSSC 22000 Food v5.1 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1) - FSSC 22000 Food v5.1 (ISO 22000 + ISO/TS 22002-1) 

-       ISO / TS 22002-1 - Prerequisite programs on food safety - Part 1: Food manu-
facturing 

- ISO/TS 22002-1 - Az élelmiszer-biztonság előfeltételei - 1. rész: Élelmiszer-előál-
lítás 

-       FSSC 22000 Packaging v5.1 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-4) - FSSC 22000 Packaging v5.1 (ISO 22000 + ISO/TS 22002-4) 

-       ISO / TS 22002-4 - Prerequisite programs on food safety - Part 4: Food packag-
ing manufacturing 

- ISO/TS 22002-4 - Az élelmiszer-biztonság előfeltételei - 4. rész: Élelmiszer-
csomagolások gyártása 

3.3.2 The basis for the entire audit and certification process, including logo usage, 
are the specifications of the applicable standards and additional documents of Foun-
dation FSSC 22000, e.g. FSSC 22000 Scheme v5.1, Part 2 (www.fssc22000.com). 

3.3.2 A teljes auditálási és tanúsítási folyamat alapját, beleértve a logó használatát is, 
az alkalmazandó szabványok előírásai és az Élelmiszerbiztonsági Tanúsítási 
Alapítvány kiegészítő dokumentumai képezik, pl. FSSC 22000 v5.1 szabványverzói, 
2. rész (www.fssc22000.com). 

3.3.3 The standards ISO/TS 22002-1 and/or ISO/TS 22002-4 may only be audited in 
combination with ISO 22000. 

3.3.3 Az ISO/TS 22002-1 és/vagy az ISO/TS 22002-4 szabványok csak az ISO 
22000-rel együtt auditálhatók. 
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3.3.4 Multi-site sampling for ISO 22000 are only possible from a number of 25 sites in 
the areas of animal breeding, plant breeding, catering, distribution and/or transporta-
tion/storage. 

3.3.4 Az ISO 22000 több telephelyen történő mintavételezése csak legfeljebb 25 
telephelyen lehetséges az állattenyésztés, növénytermesztés, vendéglátás, for-
galmazás és/vagy szállítás/tárolás területén. 

3.3.5 The Contractor is irrevocably authorized by the client to provide the following in-
formation to the Foundation FSSC 22000, Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, 
Netherlands: 

3.3.5 A Megbízottat az ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza arra, hogy a követ-
kező információkat átadja az Élelmiszerbiztonsági Tanúsítási Alapítványnak (Ste-
phensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, Hollandia): 

-       the order for auditing in accordance with standard FSSC 22000, - az FSSC 22000 szabvány szerinti auditálásra vonatkozó megbízást, 

-       the detailed results relating to the order, the audit and certification in accordance 
with standard FSSC 22000, regardless of success or otherwise in the audit process. 
This information will be filed with the Foundation FSSC 22000 in its online database 
(Portal) and on the FSSC 22000 homepage (www.fssc22000). 

- a megrendeléssel, az auditálással és az FSSC 22000 szabvány szerinti tanúsítással 
kapcsolatos részletes eredmények, függetlenül attól, hogy az auditálás sikeres volt-e 
vagy sem. Ezeket az információkat az Alapítvány az Élelmiszerbiztonsági Ta-
núsításért online adatbázisában (Portál) és az FSSC 22000 weboldalon 
(www.fssc22000.com) tárolják. 

3.3.6 The client allows the Contractor to share information relating to the certification 
and auditing process with the Foundation FSSC 22000, GFSI and governmental au-
thorities when required. 

3.3.6 Az ügyfél engedélyezi a Megbízottnak, hogy a tanúsítási és auditálási folyam-
atra vonatkozó információkat szükség esetén megossza az Alapítvánnyal, a GFSI-vel 
és a kormányzati hatóságokkal. 

3.3.7 The client agrees to grant unlimited access to the Foundation FSSC 22000 and 
the Accreditation Body and its respective officers and employees to all necessary in-
formation, and grant them the right, 

3.3.7 Az ügyfél beleegyezik, hogy korlátlan hozzáférést biztosít az Élelmiszer-
biztonsági Tanúsítási Alapítvány és az akkreditáló testület, valamint annak megfelelő 
tisztviselői és alkalmazottai számára minden szükséges információhoz, és biztosítja 
számukra a jogot 

-       to enter the property, the business, operational and storage areas and means of 
transport during business or operation hours, 

- az ingatlanba, az üzletbe, az üzemi és raktárhelyiségekbe, valamint a szál-
lítóeszközökbe való belépésre az üzleti vagy működési idő alatt 

-       to carry out inspections, - az auditok elvégzéséhez 

-       share information about the certified organization with the Foundation FSSC 
22000 and government agencies, as appropriate, 

- a tanúsított szervezetre vonatkozó információk megosztása az FSSC 22000 
Alapítvánnyal és adott esetben a kormányzati szervekkel 

-       to view and examine all written and electronic business documents, - betekinteni és megvizsgálni minden írásos és elektronikus üzleti dokumentumot 

-       to request necessary information. - a szükséges információk kérésére 

If critical nonconformities are found, Foundation FSSC 22000 may establish sanc-
tions against the client, which may lead to the withdrawal of the certificate. 

Súlyos nemmegfelelőség megállapítása esetén az Élelmiszerbiztonsági Tanúsítási 
Alapítvány szankciókat állapíthat meg a Megbízottal szemben, ami a tanúsítvány 
visszavonásához vezethet. 

3.3.8 At least one unannounced FSSC 22000 audit must be undertaken after the ini-
tial / re-certification audit and thereafter within 3-year-terms. The client can voluntary 
choose to replace all surveillance and recertification audits by unannounced annual 
audits. The client must inform the Contractor in writing, within 2 weeks after stage 2 
closure, about the blackout days for the unannounced surveillance audit. Blackout 
days are the days in which no unannounced audit can be carried out (e.g. company 
holidays, extensive maintenance activities in production, etc.) The company has 10 
days per calendar year at its disposal for this purpose. Initial certifications are an-
nounced. 

3.3.8 Az kezdeti/megújító auditot követően és azt követő 3 éves időtartamon belül le-
galább egy előre be nem jelentett FSSC 22000 auditra kerül sor. Az ügyfél önkénte-
sen dönthet úgy, hogy minden felügyeleti és megújító auditot előre be nem jelentett 
éves auditokkal helyettesít. Az ügyfélnek a 2. szakasz lezárását követő 2 héten belül 
írásban tájékoztatnia kell a Megbízottat az előre be nem jelentett felügyeleti auditra 
vonatkozó tilalmi napokról. A "blackout" napok azok a napok, amelyeken nem lehet 
előre be nem jelentett auditot végezni (pl. vállalati ünnepek, kiterjedt karbantartási 
tevékenységek a termelésben stb.) A vállalatnak naptári évenként 10 nap áll rendel-
kezésére erre a célra. A kezdeti tanúsítások nem előre be nem jelentett időpontban 
történnek. 

3.3.9 If the client refuses to participate in the unannounced FSSC 22000 audit, the 
certificate will be suspended immediately, and if the client does not give the Contrac-
tor the explicit opportunity to perform the unannounced audit within six month from 
the audit date, the certificate will be consecutively withdrawn. 

3.3.9 Ha az ügyfél megtagadja az előre be nem jelentett FSSC 22000 auditon való 
részvételt, a tanúsítványt először azonnal felfüggesztik, majd a Megbízott visszavonja 
a tanúsítványt, ha az ügyfél az audit időpontjától számított hat hónapon belül nem ad 
neki kifejezett lehetőséget az előre be nem jelentett audit elvégzésére. 

 3.3.10 If the auditor is not given access to the client company to be audited, the cli-
ent will be liable for all costs resulting for the Contractor, especially remuneration for 
travel time, travel costs and the planning of the audit. 

3.3.10 Ha az auditornak nem biztosítanak bejutást az auditálandó ügyfélvállalathoz, 
az ügyfél felel a Megbízott számára felmerülő összes költségért, különösen az uta-
zási idő, az utazási költségek és az audit megtervezésének díjazásáért. 

3.3.11 The client has to report to the Contractor within 3 working days: 3.3.11 Az ügyfélnek 3 munkanapon belül jelentést kell tennie a Megbízottnak: 

a) Serious events. Serious events in this sense are especially: a) Súlyos eseményekről. Súlyos eseményeknek ebben az értelemben különösen a 
következők minősülnek: 

-       any possible legal steps regarding product safety or product compliance, - a termékbiztonsággal vagy a termékmegfelelőséggel kapcsolatos esetleges jogi 
lépések 

-       client becomes aware that his product poses health risks or that statutory re-
quirements are not being met, 

- az ügyfél tudomására jut, hogy terméke egészségügyi kockázatot jelent, vagy hogy 
a jogszabályi követelmények nem teljesülnek 

-       legal proceedings, prosecutions and the outcomes of these related to food 
safety or legality, 

- az élelmiszerbiztonsággal vagy jogszerűséggel kapcsolatos bírósági eljárások, bün-
tetőeljárások és ezek kimenetele 

-       public food safety events in connection with the client (such as e.g. public re-
calls, calamities, etc.), 

- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszerbiztonsági események (pl. nyilvános 
visszahívások, szerencsétlenségek stb.) 

-       extraordinary events which pose major threats to food safety or certification, 
such as war, strike, riot, political instability, geopolitical tension, terrorism, crime, pan-
demic, flood, earthquake, malicious computer hacking, other natural or man-made 
disasters. 

- rendkívüli események, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az élelmiszer-biz-
tonságra vagy a tanúsításra, mint például háború, sztrájk, lázadás, politikai instabil-
itás, geopolitikai feszültség, terrorizmus, bűnözés, világjárvány, árvíz, földrengés, ros-
szindulatú számítógépes hacker támadás, egyéb természeti vagy ember okozta ka-
tasztrófák 

b) Following changes: b) A változásokat követően: 

-       any significant changes that affect the compliance with the Scheme require-
ments. Contact the Contractor in cases where there is doubt over the significance of 
a change, 

- bármilyen jelentős változás, amely befolyásolja a rendszer követelményeinek való 
megfelelést. Vegye fel a kapcsolatot a Megbízottal azokban az esetekben, amikor 
kétség merül fel a változás jelentőségét illetően, 

-       changes to organization name, contact address and site details, - a szervezet nevének, kapcsolattartási címének és a telephely adatainak változása, 

-       changes to organization (e.g. legal, commercial, organizational status or owner-
ship) and management (e.g. key managerial, decision-making or technical staff), 

- a szervezet (pl. jogi, kereskedelmi, szervezeti státusz vagy tulajdonosi státusz) és a 
vezetőség (pl. kulcsfontosságú vezetői, döntéshozó vagy műszaki személyzet) válto-
zásai, 

-       changes to the management system, scope of operations and product catego-
ries covered by the certified management system, 

- az irányítási rendszer, a működési kör és a tanúsított irányítási rendszer által 
lefedett termékkategóriák változásai, 
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-       any other change that renders the information on the certificate inaccurate. - bármely más olyan változás, amely pontatlanná teszi a tanúsítványon szereplő in-
formációkat. 

3.3.12 The Contractor in turn will take appropriate steps to assess the situation, if ap-
plicable will take any appropriate action, respectively verification activities. These ac-
tivities may have effects on the certified status of the client. 

3.3.12 A Megbízott viszont megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet értékelésére, 
adott esetben megteszi a megfelelő intézkedéseket, illetve az ellenőrzési tevéken-
ységeket. Ezek a tevékenységek hatással lehetnek az ügyfél tanúsított státuszára. 

3.3.13 The client is the owner of the audit report and the certificate holder. 3.3.13 Az ügyfél az auditálási jelentés tulajdonosa és a tanúsítvány jogosultja. 

3.3.14 When requested by the client, the Contractor actively provides the client ac-
cess to the associated Organization Profile, Audit and Certification data registered in 
the Portal using the available functionality. 

3.3.14 Az ügyfél kérésére a Megbízott aktívan hozzáférést biztosít az ügyfél számára 
a Portálon regisztrált kapcsolódó Szervezeti profil, Audit és Tanúsítási adatokhoz a 
rendelkezésre álló funkciók segítségével. 

3.3.15 The contracting parties may agree to conduct remote audits instead of on-site 
audits, provided that this is permitted under the Accreditation Bodies/ Standard Pub-
lisher’s instructions/ Certification programme owners. 

3.3.15 A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy a helyszíni auditok helyett 
távoli auditokat végeznek, amennyiben ezt az akkreditáló testületek/szabványkiadó 
utasításai/ tanúsítási program tulajdonosai megengedik. 

  

3.4 Supplementary conditions for product certification in accordance with Inter-
national Featured Standards IFS Food / IFS Logistics and IFS Broker 

3.4 Kiegészítő feltételek a terméktanúsításhoz az IFS Food / IFS Logistics és 
IFS Broker nemzetközi szabványoknak megfelelően 

3.4.1 These supplementary terms apply to product certification according to interna-
tionally recognized standards for: 

3.4.1 Ezek a kiegészítő feltételek a nemzetközileg elismert szabványok szerinti 
terméktanúsításra vonatkoznak a következőkre: 

-       IFS Food v7 – Standard for assessing product and process compliance in rela-
tion to food safety and quality 

- IFS Food v7 - Szabvány a termék- és folyamatmegfelelőség értékelésére az 
élelmiszerbiztonság és -minőség tekintetében 

-       IFS Logistics v2.3 - Standard for auditing logistical services in relation to product 
quality and safety 

- IFS Logistics v2.3 - A logisztikai szolgáltatások auditálásának szabványa a termék-
minőség és -biztonság tekintetében 

-       IFS Broker v3.1 - Standard for auditing trade agencies’, importers’ and brokers’ 
service compliance in relation to product quality and safety  

- IFS Broker v3.1 - A kereskedelmi ügynökségek, importőrök és brókerek szolgál-
tatásainak a termékminőséggel és biztonsággal kapcsolatos megfelelőségét auditáló 
szabvány. 

3.4.2 The basis for the entire assessment and certification process, including logo us-
age, are the specifications of the applicable standards and additional documents of 
IFS Management GmbH, e.g. IFS guidelines / doctrine. 

3.4.2 A teljes értékelési és tanúsítási folyamat alapját, beleértve a logó használatát is, 
az alkalmazandó szabványok előírásai és az IFS Management GmbH kiegészítő 
dokumentumai, pl. az IFS iránymutatások/doktrínák képezik. 

3.4.3 Assessments can only be planned when the check for certification readiness 
has been successfully completed and any differences between the opinions of the 
Contractor and the client have been resolved. 

3.4.3 Az értékeléseket csak akkor lehet megtervezni, ha a tanúsítási készség el-
lenőrzése sikeresen lezárult, és a Megbízott és az ügyfél álláspontja közötti esetleges 
eltérések megoldódtak. 

3.4.4 The company shall forward the filled out action plan, incl. the evidence of the 
corrections, to the auditor within maximum 4 weeks after the last audit date.  

3.4.4. A vállalatnak a kitöltött intézkedési tervet, beleértve a korrekciók bizonyítékait 
is, az utolsó audit időpontját követő legfeljebb 4 héten belül továbbítania kell az audi-
tornak. 

3.4.5 Multi-site certifications are not performed, except for IFS Logistics. 3.4.5 Több telephelyen történő tanúsítás nem történik, kivéve az IFS Logistics 
esetében. 

3.4.6The Contractor does not guarantee that the IFS certificate/logo can be used 
without restriction for the purposes of competition, in particular for advertising pur-
poses. 

3.4.6 A Megbízott nem garantálja, hogy az IFS tanúsítvány/logó korlátozás nélkül fel-
használható a verseny céljaira, különösen reklámcélokra. 

3.4.7 The Contractor is irrevocably authorized by the client to provide the following in-
formation to IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin: 

3.4.7 A Megbízottat a ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza arra, hogy a követ-
kező információkat átadja az IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 
Berlin részére: 

-       The order for auditing in accordance with the IFS standard. - Az IFS-szabvány szerinti audit megrendelése. 

-       The detailed results relating to the order, the assessment and certification in ac-
cordance with the IFS standard, regardless of success or otherwise in the assess-
ment process. This information will be filed with IFS Management GmbH in its online 
database. 

- A megrendeléssel, az IFS-szabvány szerinti értékeléssel és tanúsítással kapcsola-
tos részletes eredmények, függetlenül attól, hogy az értékelési folyamat sikeres volt-e 
vagy sem. Ezek az információk az IFS Management GmbH online adatbázisában 
kerülnek iktatásra. 

3.4.8 IFS Management GmbH is irrevocably authorized to make successful certifica-
tions (without detailed results) available to food retail companies via its online data-
base. 

3.4.8 Az IFS Management GmbH visszavonhatatlanul jogosult arra, hogy a sikeres 
minősítéseket (részletes eredmények nélkül) az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok 
számára online adatbázisán keresztül elérhetővé tegye. 

3.4.9 The client is free to decide whether or not unsuccessful certifications, as well as 
the detailed results of passed and failed certifications may be made available by IFS 
Management GmbH to food retail companies via its online database. 

3.4.9 Az ügyfél szabadon dönthet arról, hogy a sikertelen minősítéseket, valamint a 
sikeres és sikertelen minősítések részletes eredményeit az IFS Management GmbH 
az online adatbázisán keresztül az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok számára 
hozzáférhetővé teheti-e vagy sem. 

3.4.10 The client agrees to grant unlimited access to the Accreditation Body and IFS 
Management GmbH and its respective officers and employees to all necessary infor-
mation under the "IFS Integrity Program", and grant them the right: 

3.4.10 Az ügyfél vállalja, hogy korlátlan hozzáférést biztosít az Akkreditáló Testület és 
az IFS Management GmbH, valamint annak illetékesei és alkalmazottai számára az 
"IFS Integrity Program" keretében minden szükséges információhoz, és biztosítja 
számukra a jogot: 

-       to enter the property, the business, operational and storage areas and means of 
transport during business or operation hours, 

- az ingatlanba, az üzletbe, az üzemi és raktárhelyiségekbe, valamint a szál-
lítóeszközökbe való belépésre az üzleti vagy üzemidőben, 

-       to carry out inspections, - ellenőrzéseket végezni, 

-       to view and examine all written and electronic business documents,  - megtekinteni és megvizsgálni minden írásos és elektronikus üzleti dokumentumot, 

-       to request necessary information and - a szükséges információk kérésére és 

-       to perform unannounced audits. - előre be nem jelentett auditokat végezni. 

If serious nonconformities are found, IFS Management GmbH may establish sanc-
tions against the client, which may lead to the withdrawal of the certificate. 

Amennyiben súlyos nemmegfelelőségeket találnak, az IFS Management GmbH 
szankciókat állapíthat meg a Megbízottal szemben, ami a tanúsítvány 
visszavonásához vezethet. 
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3.4.11 At least one unannounced IFS Food Assessment / IFS Logistics audit shall be 
undertaken within 3-year-terms. In the event of non-participation, the certification will 
not be continued and the client must bear the costs incurred. The client informs the 
Contractor in writing about the blackout days by 10 days / year, during which the un-
announced audit cannot be carried out (e.g. company holidays). More information 
(e.g. audit protocol unannounced audits) are written on the homepage of the standard 
owner (www.ifs-certification.com). 

3.4.11 Legalább egy előre be nem jelentett IFS Food Assessment / IFS Logistics au-
ditot kell végezni 3 éves időszakon belül. A részvétel elmaradása esetén a tanúsítás 
nem folytatódik, és az ügyfélnek kell viselnie a felmerülő költségeket. A megrendelő 
írásban tájékoztatja a Megbízottat a 10 nap / év szerinti kihagyási napokról, amelyek 
alatt az előre be nem jelentett audit nem végezhető el (pl. vállalati ünnepek). További 
információk (pl. az előre be nem jelentett auditok audit jegyzőkönyve) a szab-
ványtulajdonos honlapján (www.ifs-certification.com) olvashatók. 

3.4.12 The client has to report serious events to the contractor within 3 working days. 
Serious events in this sense are especially: 

3.4.12 Az ügyfélnek a súlyos eseményeket 3 munkanapon belül jelentenie kell a 
Megbízott felé. Súlyos eseménynek ebben az értelemben különösen: 

-       any possible legal steps regarding product safety or product compliance, - a termékbiztonsággal vagy a termékmegfelelőséggel kapcsolatos esetleges jogi 
lépések, 

-       client becomes aware that his product poses health risks or that statutory re-
quirements are not being met, 

- az ügyfél tudomására jut, hogy terméke egészségügyi kockázatot jelent, vagy hogy 
a jogszabályi követelmények nem teljesülnek, 

-       legal proceedings, prosecutions and the outcomes of these related to food 
safety or legality, 

- az élelmiszer-biztonsággal vagy jogszerűséggel kapcsolatos bírósági eljárások, 
büntetőeljárások és ezek kimenetele, 

-       public food safety events in connection with the client (such as e.g. public re-
calls, calamities, etc.), 

- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszer-biztonsági események (pl. nyilvános 
visszahívások, szerencsétlenségek stb.), 

-       extraordinary events which pose major threats to food safety or certification, 
such as war, strike, riot, political instability, geopolitical tension, terrorism, crime, pan-
demic, flood, earthquake, malicious computer hacking, other natural or man-made 
disasters. 

- rendkívüli események, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az élelmiszer-biz-
tonságra vagy a tanúsításra, mint például háború, sztrájk, lázadás, politikai instabil-
itás, geopolitikai feszültség, terrorizmus, bűnözés, világjárvány, árvíz, földrengés, ros-
szindulatú számítógépes hacker támadás, egyéb természeti vagy ember okozta ka-
tasztrófák. 

3.4.13 The Contractor in turn will take appropriate steps to assess the situation; if ap-
plicable will take any appropriate action, respectively verification activities. These ac-
tivities may have effects on the certified status of the client. 

3.4.13 A Megbízott viszont megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet felmérésére; 
adott esetben megteszi a megfelelő intézkedéseket, illetve ellenőrzési tevékenysége-
ket. Ezek a tevékenységek hatással lehetnek az ügyfél tanúsított státuszára. 

3.4.14 The contracting parties may agree to conduct an IFS Broker remote audit in-
stead of on-site audit, provided that this is permitted under the Accreditation Bodies/ 
Standard Publisher’s instructions/ Certification Program owners. The following condi-
tions apply 

3.4.14 A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy a helyszíni audit helyett IFS 
Broker távoli auditot végeznek, amennyiben ezt az Akkreditáló testületek/Szabványk-
iadó utasításai/Tanúsítási Program tulajdonosai megengedik. A következő feltételek 
vonatkoznak 

-       the client is actively IFS Broker certified, - az ügyfél aktívan rendelkezik IFS Broker tanúsítvánnyal, 

-       the client has the appropriate information technology infrastructure and environ-
ment (e.g. internet access) in place, 

- az ügyfél rendelkezik a megfelelő informatikai infrastruktúrával és környezettel (pl. 
internet-hozzáférés), 

-       the client has all relevant documents and records available online, or has a doc-
ument scanner or similar, to enable the digitalization of further documents or records, 
if necessary 

- az ügyfélnek minden releváns dokumentum és nyilvántartás online elérhető, vagy 
rendelkezik dokumentumszkennerrel vagy hasonlóval, hogy szükség esetén további 
dokumentumok vagy nyilvántartások digitalizálását tegye lehetővé, 

  

3.5 Supplementary conditions for product certification in accordance with the 
BRC Global Standard for Food Safety/BRCGS for Packaging and Packaging Ma-
terials / BRC Global Standard Consumer Products - General Merchandise / BRC 
Global Standard Consumer Products – Personal Care and Household 

3.5 Kiegészítő feltételek a BRC Globális Élelmiszerbiztonsági Szabvány/BRCGS 
Csomagolás és csomagolóanyagok / BRC Globális Fogyasztói Termékszab-
vány - Általános árucikkek / BRC Globális Fogyasztói Termékszabvány - 
Személyi és háztartási termékek szerint történő terméktanúsításhoz 

3.5.1 These supplementary terms apply for product certification in accordance with 
the internationally recognized BRCGS standards: 

3.5.1. Ezek a kiegészítő feltételek a nemzetközileg elismert BRCGS szabványok 
szerinti terméktanúsításra vonatkoznak: 

-       BRC Global Standard for Food Safety v8, - BRC Global Standard for Food Safety v8, 

-       BRCGS for Packaging and Packaging Materials v6., - BRCGS for Packaging and Packaging Materials v6., 

-       BRC Global Standard Consumer Products - General Merchandise v4, - BRC Globális Fogyasztói Termékszabvány - Általános árucikkek v4, 

-       BRC Global Standard Consumer Products – Personal Care and Household v4. - BRC Global Standard Consumer Products - Personal Care and Household v4. 

3.5.2 The basis for the entire audit and certification process, including logo usage, 
are the specifications of the applicable standards. This also includes, if applicable, 
"voluntary modules" commissioned by the client (e.g. ASDA). Further information is 
available on the homepage of the standard owner (www.brcgs.com). 

3.5.2 A teljes auditálási és tanúsítási folyamat alapját, beleértve a logó használatát is, 
az alkalmazandó szabványok előírásai képezik. Ez adott esetben az ügyfél (pl. 
ASDA) által megrendelt "önkéntes modulokat" is magában foglalja. További in-
formációk a szabványtulajdonos honlapján (www.brcgs.com) találhatók. 

3.5.3 Audit planning can be done only when the check for certification readiness has 
been successfully completed and any differences between the opinions of the Con-
tractor and the client have been resolved. 

3.5.3 Az audit tervezésére csak akkor kerülhet sor, ha a tanúsítási készség el-
lenőrzése sikeresen lezárult, és a Megbízott és az ügyfél álláspontja közötti esetleges 
eltérések megoldódtak. 

3.5.4 Multi-site certifications are not performed. 3.5.4 Több helyszínen történő tanúsítás nem történik. 

3.5.5. In the case of suspension or withdrawal of the certificate, the client shall imme-
diately inform its customers about the circumstances that led to the suspension or 
withdrawal of the certificate. Customers will be informed of the corrective action taken 
to regain the certification status. 

3.5.5 A tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása esetén az ügyfél haladékta-
lanul tájékoztatja ügyfeleit a tanúsítvány felfüggesztéséhez vagy visszavonásához 
vezető körülményekről. Az ügyfeleket tájékoztatják a tanúsítási státusz visszaszer-
zése érdekében tett helyesbítő intézkedésekről. 

3.5.6 The Contractor is irrevocably authorized by the client to provide the following in-
formation to the "BRCGS": 

3.5.6 A Megbízottat a megrendelő visszavonhatatlanul felhatalmazza arra, hogy az 
alábbi információkat a "BRCGS" részére átadja: 

-       the order for auditing in accordance with the BRCGS, - a BRCGS szerinti auditálásra vonatkozó megrendelést, 

-       the detailed results relating to the order, the audit and certification according to 
the BRCGS, regardless of success or otherwise in the audit process. (e.g. copy of the 
audit report, certificates and other documents in connection with the audit). 

- a megrendeléssel, az auditálással és a BRCGS szerinti tanúsítással kapcsolatos ré-
szletes eredményeket, függetlenül attól, hogy az auditálási folyamat sikeres volt-e 
vagy sem. (pl. az audit jelentés másolata, tanúsítványok és egyéb, az auditálással 
kapcsolatos dokumentumok). 

3.5.7 The client agrees to grant unlimited access to the "BRCGS" and the Accredita-
tion Body and its respective officers and employees to all necessary information, and 
grant them the right 

3.5.7. Az ügyfél vállalja, hogy korlátlan hozzáférést biztosít a "BRCGS" és az 
akkreditáló testület, valamint annak megfelelő tisztviselői és alkalmazottai számára 
minden szükséges információhoz, és biztosítja számukra a jogot 

-       to enter the property, the business, operational and storage areas and means of 
transport during business or operation hours, 

- az ingatlanba, az üzleti, működési és raktárhelyiségekbe, valamint a szál-
lítóeszközökbe való belépést az üzleti vagy működési idő alatt, 
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-       to carry out audits, - az auditok elvégzéséhez, 

-       to view and examine all written and electronic business documents,  - betekinteni és megvizsgálni minden írásos és elektronikus üzleti dokumentumot, 

-       to request necessary information and - a szükséges információk kérésére és 

-       to perform unannounced audits. - előre be nem jelentett auditokat végezni. 

If serious nonconformities are found, "BRCGS" may establish sanctions against the 
client, which may lead to the withdrawal of the certificate. This provision also includes 
additional standard owners, who are taken into account in the framework of the “Vol-
untary Modules” (e.g. ASDA). 

Amennyiben súlyos nemmegfelelőségeket találnak, a "BRCGS" szankciókat 
állapíthat meg az ügyféllel szemben, ami a tanúsítvány visszavonásához vezethet. 
Ez a rendelkezés további szabványtulajdonosokra is kiterjed, akiket az "önkéntes 
modulok" keretében vesznek figyelembe (pl. ASDA). 

3.5.8 The client has to report serious events to the Contractor within 3 working days. 
Serious events in this sense are especially: 

3.5.8. Az ügyfél köteles a súlyos eseményeket 3 munkanapon belül jelenteni a Meg-
bízottnak. Súlyos események ebben az értelemben különösen: 

-       any possible legal steps regarding product safety or product compliance, - a termékbiztonsággal vagy a termékmegfelelőséggel kapcsolatos esetleges jogi 
lépések, 

-       his product poses health risks or that statutory requirements are not being met, - az ügyfél terméke egészségügyi kockázatot jelent, vagy hogy a jogszabályi követel-
mények nem teljesülnek, 

-       legal proceedings, prosecutions and the outcomes of these related to food 
safety or legality, 

- az élelmiszer-biztonsággal vagy jogszerűséggel kapcsolatos bírósági eljárások, 
büntetőeljárások és ezek kimenetele, 

-       public food safety events in connection with the client (such as e.g. public re-
calls, calamities, etc.), 

- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszer-biztonsági események (pl. nyilvános 
visszahívások, szerencsétlenségek stb.), 

-       extraordinary events which pose major threats to food safety or certification, 
such as war, strike, riot, political instability, geopolitical tension, terrorism, crime, pan-
demic, flood, earthquake, malicious computer hacking, other natural or man-made 
disasters. 

- rendkívüli események, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az élelmiszer-biz-
tonságra vagy a tanúsításra, mint például háború, sztrájk, lázadás, politikai instabil-
itás, geopolitikai feszültség, terrorizmus, bűnözés, világjárvány, árvíz, földrengés, ros-
szindulatú számítógépes hacker támadás, egyéb természeti vagy ember okozta ka-
tasztrófák. 

3.5.9 The Contractor in turn will take appropriate steps to assess the situation; if ap-
plicable will take any appropriate action, respectively verification activities. These ac-
tivities may have effects on the certified status of the client. 

3.5.9 A Megbízott viszont megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet felmérésére; 
adott esetben megteszi a megfelelő intézkedéseket, illetve ellenőrzési tevékenysége-
ket. Ezek a tevékenységek hatással lehetnek az ügyfél tanúsított státuszára. 

 3.5.10 At least one unannounced BRCGS Global Standard audit shall be undertaken 
within 3-year-terms under the following conditions 

3.5.10 Legalább egy előre be nem jelentett BRCGS Globális Szabvány szerinti audi-
tot kell végrehajtani 3 éves időtartamon belül, az alábbi feltételek mellett 

-       valid for BRCGS Food Safety and BRCGS Packaging, - a BRCGS Food Safety és a BRCGS Packaging esetében érvényes, 

-       in the event of non-participation, the certification will not be continued and the 
client must bear the costs incurred, 

- a részvétel elmaradása esetén a tanúsítás nem folytatódik, és az ügyfélnek kell 
viselnie a felmerülő költségeket, 

-       the client must inform the Contractor in writing, within 6 months after the last au-
dit, about the blackout days for the unannounced surveillance audit. Blackout days 
are the days in which no unannounced audit can be carried out (e.g. company holi-
days, extensive maintenance activities in production, etc.). The company has 10 days 
per calendar year at its disposal for this purpose (sites on a 6 month audit schedule 
(e.g. sites certificated to the Food Standard with grades C or D) may nominate a max-
imum of 5 days). 

- az ügyfélnek az utolsó auditot követő 6 hónapon belül írásban tájékoztatnia kell a 
Megbízottat az előre be nem jelentett felügyeleti auditra vonatkozó tilalmi napokról. 
Kizáró napok azok a napok, amelyeken nem lehet előre be nem jelentett auditot 
végezni (pl. vállalati ünnepek, kiterjedt karbantartási tevékenységek a termelésben 
stb.). A vállalatnak naptári évenként 10 nap áll rendelkezésére erre a célra (a 6 
hónapos audit-ütemtervben szereplő telephelyek (pl. az Élelmiszerszabvány szerint C 
vagy D fokozatú minősítéssel rendelkező telephelyek) legfeljebb 5 napot jelölhetnek 
meg). 

3.5.11 The contracting parties may agree to conduct the Blended Audit. Blended Au-
dit is an audit, which comprises an remote assessment followed by an onsite audit. 
The following conditions apply (see additionally 2.7): 

3.5.11 A szerződő felek megállapodhatnak a vegyes audit lefolytatásában. A vegyes 
audit olyan audit, amely egy távoli értékelésből, majd egy helyszíni auditból áll. A 
következő feltételek vonatkoznak rá (lásd a 2.7. pontot): 

-       the client is actively certified in accordance with one of the internationally recog-
nized BRCGS standards (see 3.5.1), 

- az ügyfél aktívan rendelkezik valamelyik nemzetközileg elismert BRCGS szabvány 
szerinti tanúsítással (lásd 3.5.1.), 

-       applicable for re-certification audits and not for the first BRCGS audit, - a megújító auditokra alkalmazandó, nem pedig az első BRCGS-auditra, 

-       for the remote assessment the client has all relevant records available online. - a helyszínen kívüli, távoli értékeléshez az ügyfél minden vonatkozó dokumentum és 
nyilvántartás online elérhető, 

  

3.6 Supplementary conditions for the aviation / aerospace industry EN/AS 9100 3.6 Kiegészítő feltételek a légiközlekedési/repülőgépiparra vonatkozóan EN/AS 
9100 

3.6.1 These supplementary conditions apply to certification in accordance with the in-
ternationally recognized standard EN 9100ff. 

3.6.1 Ezek a kiegészítő feltételek a nemzetközileg elismert EN 9100ff szabvány szer-
inti tanúsításra vonatkoznak. 

3.6.2 The Contractor is entitled to grant member companies of Deutsche Akkreditier-
ungsstelle GmbH (DAkkS), of the aviation authorities, and of the BDLI (Bun-
desverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) rights of access to the 
extent required to verify the correct application of the criteria and methods for the is-
suance of certificates according to the EN 9100 series. This includes the release of 
information and records relating to the accreditation of the certification body by the 
DAkkS (formerly DGA and TGA). Organizations have to agree to the fact that accredi-
tation bodies, OP assessors, customer representatives and rule-setting authorities 
may accompany a certification body audit as part of witness supervision or assess-
ment of effectiveness of the audit process of the certification body. 

3.6.2 A Megbízott jogosult a Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), a lé-
gügyi hatóságok és a BDLI (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtin-
dustrie e.V.) tagvállalatainak olyan mértékű hozzáférési jogot biztosítani, amely az 
EN 9100 sorozat szerinti tanúsítványok kiadására vonatkozó kritériumok és mód-
szerek helyes alkalmazásának ellenőrzéséhez szükséges. Ez magában foglalja a ta-
núsító szervezet DAkkS (korábban DGA és TGA) általi akkreditációjával kapcsolatos 
információk és nyilvántartások kiadását. A szervezeteknek bele kell egyezniük abba, 
hogy az akkreditáló szervezetek, az OP-értékelők, az ügyfelek képviselői és a sza-
bályalkotó hatóságok a tanúsító szervezet auditálását tanúfelügyelet vagy a tanúsító 
szervezet auditálási folyamatának hatékonyságára vonatkozó értékelés részeként kí-
sérhetik figyelemmel. 
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3.6.3 The client must allow the Contractor to register level 1 data (i.e. information 
about issued certificates for AQMS standards ("AQMS" = Aerospace Quality Manage-
ment System) - the public area) and level 2 data (e.g. information  on and results of 
audits, assessments, nonconformities, corrective actions, reviews and suspensions - 
in the private sector) in the OASIS database ("OASIS" = Online Aerospace Supplier 
Information System). The client must grant access to the level 2 data contained in the 
OASIS database to his customers from the aviation industry, aerospace industry and 
defense industry and authorities on inquiry, unless there are justified reasons against 
this (e.g. competition, confidentiality, conflicts of interests). 

3.6.3 Az ügyfélnek engedélyeznie kell, hogy a Megbízott az OASIS adatbázisban 
("OASIS" = Online Aerospace Supplier Information System) 1. szintű adatokat (azaz 
az AQMS szabványokra ("AQMS" = Aerospace Quality Management System) kiadott 
tanúsítványokra vonatkozó információkat - a nyilvános területen) és 2. szintű adato-
kat (pl. az auditok, értékelések, nem megfelelőségek, helyesbítő intézkedések, 
felülvizsgálatok és felfüggesztések információit és eredményeiről - a 
magánszektorban) regisztrálja. Az ügyfélnek hozzáférést kell biztosítania az OASIS 
adatbázisban található 2. szintű adatokhoz a légiközlekedési, a repülőgépipari és a 
védelmi iparban tevékenykedő ügyfelei és a megkeresésre eljáró hatóságok 
számára, kivéve, ha ennek indokolt okok szólnak ellene (pl. verseny, titoktartás, 
összeférhetetlenség). 

3.6.4 The client must designate an employee who will register himself as OASIS da-
tabase administrator for the organization in the OASIS database. 

3.6.4. Az ügyfélnek ki kell jelölnie egy alkalmazottat, aki az OASIS-adatbázisban OA-
SIS-adminisztrátorként regisztrálja magát a szervezet számára. 

3.6.5 The stage 1 audit of the initial certification audit must be conducted on site. 
Stage 1 and stage 2 may not be performed directly one after the other. 

3.6.5 Az első tanúsító audit 1. szakaszát a helyszínen kell elvégezni. Az 1. és a 2. 
szakasz nem végezhető közvetlenül egymás után. 

3.6.6 For organizations with multiple sites belonging to the scope of certification, the 
organization is classified to a structure on the basis of the criteria of appendix B of EN 
in 9104-001. This classification is the basis for calculating the audit days for each 
site. 

3.6.6 A érvényességi területbe tartozó, több telephellyel rendelkező szervezetek 
esetében a struktúra szervezetét az EN 9104-001 szabvány B. függelékének kritéri-
umai alapján kell besorolni. Ez a besorolás az alapja az egyes telephelyekre vonat-
kozó auditnapok kiszámításának. 

3.6.7 The client is obliged to provide his customers and potential customers with cop-
ies of the audit report and related documents and records upon request, unless there 
are justified reasons against this (e.g. competition, confidentiality, conflicts of inter-
ests). 

3.6.7. Az ügyfél köteles kérésre az ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek az auditje-
lentés és a kapcsolódó dokumentumok és nyilvántartások másolatát átadni, kivéve, 
ha ezzel szemben indokolt okok állnak fenn (pl. verseny, titoktartás, összeférhe-
tetlenség). 

3.6.8 A certificate will only be issued when all nonconformities have been corrected 
by means of a root cause analysis and corrective actions have been accepted and 
verified by the certification body.  

3.6.8 A tanúsítványt csak akkor adják ki, ha minden nemmegfelelőséget kijavítottak a 
kiváltó okok elemzésével, és a tanúsító szervezet elfogadta és ellenőrizte a 
helyesbítő intézkedéseket. 

3.6.9 In accordance with EN 9101, corrective actions for nonconformities – according 
to classification – must be submitted to the audit team leader by the organization 
within 30 days after the finding of the nonconformities. The certification body must ini-
tiate the process for certification suspension if an organization is unable to prove 
within 60 days after the creation of a nonconformity report (NCR) that the conformity 
with the respective standard has been restored. If AQMS-certified organizations lose 
their certification in accordance with the AQMS standard, they must inform their cus-
tomers of the aviation, aerospace and defense immediately. 

3.6.9 Az EN in 9100 szerint a nemmegfelelőségekre vonatkozó korrekciós intézkedé-
seket - a besorolás szerint - a szervezetnek a nemmegfelelőségek megállapítását 
követő 30 napon belül be kell nyújtania az auditcsoport vezetőjének. A tanúsító 
szervezetnek kezdeményeznie kell a tanúsítás felfüggesztésének folyamatát, ha a 
szervezet a nemmegfelelőségi jelentés (NCR) elkészítését követő 60 napon belül 
nem tudja bizonyítani, hogy az adott szabványnak való megfelelőség helyreállt. Ha az 
AQMS-tanúsított szervezetek elveszítik az AQMS-szabvány szerinti tanúsításukat, 
haladéktalanul tájékoztatniuk kell a légiközlekedési, űrhajózási és védelmi 
ügyfeleiket. 

3.6.10 Classified material/ export control requirements: Prior to contracting for and 
conducting audits, the client has to inform the Certification Body about classified ma-
terial or export control requirements, so that these aspects can be included in the 
contract and audit planning. In case that access restrictions related to auditors and, if 
necessary, Witness / OP assessors occur in specific areas during the audit it has to 
be clarified between client and certification body how access to these areas can be 
made during the audit, since only areas / processes can be listed within the scope of 
the certificate which have been audited adequately. Exclusions from processes are 
only permitted as given in requirements of the standard. 

3.6.10 Minősített anyagok/exportellenőrzési követelmények: Az ügyfélnek a szer-
ződéskötés és az auditok lefolytatása előtt tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet a 
minősített anyagokra vagy exportellenőrzési követelményekre vonatkozó követelmé-
nyekről, hogy ezeket a szempontokat a szerződés és az audit tervezésébe be lehes-
sen építeni. Abban az esetben, ha az auditálás során bizonyos területeken az audi-
torokkal és szükség esetén a tanú/OP értékelőkkel kapcsolatos hozzáférési korláto-
zások merülnek fel, az ügyfél és a tanúsító szervezet között tisztázni kell, hogy az au-
ditálás során hogyan lehet hozzáférni ezekhez a területekhez, mivel a tanúsítvány ér-
vényességi területe alá csak olyan területek/folyamatok sorolhatók, amelyeket 
megfelelően auditáltak. A folyamatokból való kizárás csak a szabvány követelmé-
nyeiben megadottak szerint megengedett. 

  

3.7 Supplementary conditions for ISO 45001 and SCC/SCP 3.7 Kiegészítő feltételek az ISO 45001 és az SCC/SCP esetében 

3.7.1 These supplementary conditions apply to the certification of health and safety 
management systems in accordance with internationally recognized standards for 

3.7.1 Ezek a kiegészítő feltételek a nemzetközileg elismert szabványok szerinti 
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek tanúsítására vonatkoznak az 
alábbiakra vonatkozóan 

-       ISO 45001 - ISO 45001 

-       and management systems in the area of safety, health and environmental pro-
tection in accordance with 

- és a biztonság, egészségvédelem és környezetvédelem területén működő irányítási 
rendszerek tanúsítására az alábbiak szerint 

-       SCC (contractors/manufacturing sector) and - SCC (vállalkozók/gyártási ágazat) és 

-       SCP (personnel service providers). - SCP (személyzeti szolgáltatók). 

3.7.2 For initial certification according to ISO 45001, the stage 1 audit must be con-
ducted on site. 

3.7.2 Az ISO 45001 szerinti első tanúsításhoz az 1. fázisú auditot a helyszínen kell 
elvégezni. 

3.7.3 For SCC certification, the client undertakes to allow the auditors access to the 
relevant construction sites. A corresponding list of construction sites is to be submit-
ted to the audit team leader at least three weeks before the audit. 

3.7.3 Az SCC-tanúsításhoz az ügyfél vállalja, hogy az auditorok számára hozzáférést 
biztosít az érintett építkezési helyszínekre. Az építkezési helyszínek megfelelő listáját 
az auditálás előtt legalább három héttel be kell nyújtani az auditcsoport vezetőjének. 

3.7.4 For SCP certification, the client undertakes to grant access to relevant construc-
tion sites or projects. Should the hirer deny access to the company, to construction 
sites or projects, the temporary employment agency must appoint appropriate tempo-
rary employees for the audit to the client's central office or relevant branch, so that 
the auditor may interview these people. 

3.7.4 SCP tanúsítás esetén az ügyfél vállalja, hogy hozzáférést biztosít a releváns 
építkezési helyszínekhez vagy projektekhez. Ha a bérlő megtagadja a társasághoz, 
építkezésekhez vagy projektekhez való hozzáférést, a munkaerő-kölcsönzőnek 
megfelelő ideiglenes alkalmazottakat kell kijelölnie az auditáláshoz az ügyfél központi 
irodájába vagy az érintett kirendeltségre, hogy az auditor kikérdezhesse ezeket a 
személyeket. 

3.7.5 SCC or SCP-certified clients may apply for the right to use the SCC logo for the 
duration of the term of the certificate. 

3.7.5. Az SCC vagy SCP tanúsítvánnyal rendelkező ügyfelek a tanúsítvány érvényes-
ségi idejére kérhetik az SCC logó használatának jogát. 

mailto:tuvcert@de.tuv.com


 
 
 
 
 

 
TÜV Rheinland Cert GmbH LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH 
 
Registered office: Phone: +49 221 806 0 Registered office : Phone: +49 800 888 2378 
Am Grauen Stein Fax: +49 221 806 2765 Tillystr. 2  Fax:  +49 800 888 3296 
51105 Köln E-mail: tuvcert@de.tuv.com 90431 Nürnberg E-mail:          intercert@de.tuv.com 
 

Rev. 20221013 / MS-0043514_hu 

 

3.7.6 The client is obliged to inform the Contractor immediately if there has been a 
major health and safety relevant incident or a breach of legal obligations in his com-
pany that requires official involvement. A major, health and safety relevant incident in 
this sense is to be assumed in particular if the incident has led to criminal or adminis-
trative investigations. The Contractor then decides whether or not a short-term, ex-
traordinary audit is required (see 2.5). If it emerges that OSH management system is 
severely in breach of the certification requirements, the Contractor will adopt 
measures, which may lead to the suspension or withdrawal of the certificate. A seri-
ous violation exists, for example, in case of an accident at work with fatal outcome.   

3.7.6 Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat, ha a vállalatánál 
olyan súlyos, a biztonság és egészségvédelem szempontjából releváns esemény 
vagy olyan jogszabályi kötelezettségszegés történt, amely hivatalos közreműködést 
igényel. Ebben az értelemben jelentős, egészségügyileg és biztonságilag releváns 
eseményről különösen akkor kell beszélni, ha az esemény büntetőjogi vagy közi-
gazgatási vizsgálatot eredményezett. A Megbízott ezután dönt arról, hogy szükség 
van-e rövid távú, rendkívüli auditra (lásd 2.5 pont). Ha kiderül, hogy a munkavédelmi 
irányítási rendszer súlyosan sérti a tanúsítási követelményeket, a Megbízott intézke-
déseket hoz, amelyek a tanúsítvány felfüggesztéséhez vagy visszavonásához 
vezethetnek. Súlyos jogsértésről van szó például halálos kimenetelű munkabaleset 
esetén. 

  

3.8 Supplementary conditions for other TÜV-Rheinland companies 3.8 Kiegészítő feltételek más TÜV-Rheinland vállalatok számára 

For management system certifications where the accreditation is held by other TÜV 
Rheinland companies (such as SA 8000, IRIS), additional standard-specific certifica-
tion conditions apply. 

Azokra az irányítási rendszertanúsításokra, ahol az akkreditációval más TÜV Rhein-
land vállalatok is rendelkeznek (pl. SA 8000, IRIS), további szabványspecifikus ta-
núsítási feltételek vonatkoznak. 

  

3.9 ISMS supplementary conditions in accordance with ISO/IEC 27001 3.9 ISMS kiegészítő feltételek az ISO/IEC 27001 szerint 

In addition to the requirements under Section 2.6 regarding multi-site certifications, 
the following specifications apply for ISM systems in accordance with ISO/IEC 27001: 

Az 1.5. pontban a több telephelyes tanúsításokra vonatkozó követelményeken túl-
menően az ISO/IEC 27001 szerinti ISM-rendszerekre az alábbi előírások vonatkoz-
nak: 

3.9.1 Multi-site certifications can be applied to organizations with multiple similar loca-
tions where an ISM system is introduced which covers the requirements for all sites. 

3.9.1. A több telephelyes tanúsítások olyan szervezetekre alkalmazhatók, amelyek 
több hasonló telephellyel rendelkeznek, ahol olyan ISM-rendszert vezetnek be, amely 
valamennyi telephely követelményeit lefedi. 

Under the following preconditions, a certificate – including a list of sites – may be is-
sued for an organization: 

A következő előfeltételek mellett egy szervezet számára tanúsítvány - beleértve a 
telephelyek listáját is - kiadható: 

a) all locations have the same ISM system, which is centrally managed and moni-
tored and is subject to internal auditing and management review, 

a) minden telephelyen ugyanaz az ISM-rendszer működik, amelyet központilag 
irányítanak és felügyelnek, és amely belső auditálás és vezetői felülvizsgálat tárgyát 
képezi, 

b) all sites are included in the company's internal audit program and management re-
view, 

b) valamennyi telephely szerepel a vállalat belső ellenőrzési programjában és vezetői 
felülvizsgálatában, 

c) the first contract review ensures that the various sites are adequately reflected in 
the selection of the sample. 

c) az első szerződés-felülvizsgálat biztosítja, hogy a különböző telephelyek megfele-
lően tükröződjenek a minta kiválasztásakor. 

d) a representative number of sites will be selected by the Contractor subject to the 
following aspects: 

d) a telephelyek reprezentatív számát a vállalkozó a következő szempontok figyelem-
bevételével választja ki: 

-       results of internal audits for the HQ and the sites - a központ és a telephelyek belső ellenőrzésének eredményei 

-       management review results - a vezetői felülvizsgálatok eredményei 

-       varying size of sites - a telephelyek eltérő mérete 

-       varying business purpose of sites - a telephelyek eltérő üzleti célja 

-       complexity of the ISMS - Az ISMS összetettsége 

-       complexity of information systems at the various sites - Az információs rendszerek összetettsége a különböző helyszíneken 

-       differences in operating methods - a működési módszerek közötti különbségek 

-       differences in on-going activities - a folyamatban lévő tevékenységek közötti különbségek 

-       possible interaction with critical information systems or processing of sensitive 
data 

- a kritikus információs rendszerekkel való esetleges kölcsönhatás vagy érzékeny 
adatok feldolgozása 

-       varying legal requirements - eltérő jogi követelmények 

e) The representative sample refers to all sites within the scope of the customer's 
ISMS; it is based on the assessment under point d) and on random factors. 

e) A reprezentatív minta az ügyfél ISMS hatálya alá tartozó összes telephelyre vonat-
kozik; a d) pont szerinti értékelésen és véletlenszerű tényezőkön alapul. 

f) Prior to certification, all sites where there are significant risks must be audited. f) A tanúsítás előtt minden olyan telephelyet auditálni kell, ahol jelentős kockázatokkal 
kell számolni. 

g) The surveillance audit program is designed so that all the sites are audited within a 
reasonable timeframe. 

g) A felügyeleti auditprogramot úgy kell kialakítani, hogy az összes telephelyet 
ésszerű időn belül auditálják. 

h) Corrective actions for nonconformities at one site must to be applied to all sites 
within the multi-site scope of certification. 

h) Az egyik telephelyen tapasztalt nemmegfelelésekre vonatkozó korrekciós intézke-
déseket a több telephelyes tanúsítási körbe tartozó összes telephelyen alkalmazni 
kell. 

  

3.10 Supplementary conditions for ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 and ISO/IEC 
27001 

3.10. Kiegészítő feltételek az ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 and ISO/IEC 27001 
szabványokhoz 

In case the organization has Management-System records which cannot be made 
available for review by the audit team because they contain confidential or sensitive 
information, TÜV Rheinland has to be informed with details of the corresponding ra-
tionale.  

Abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik olyan ITSMS-nyilvántartásokkal, ame-
lyeket nem lehet az auditcsoport számára betekintésre rendelkezésre bocsátani, mert 
bizalmas vagy érzékeny információkat tartalmaznak, a Megbízottat tájékoztatni kell a 
megfelelő indoklással együtt. 
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It will be decided if the management system can be audited adequately in the ab-
sence of this confidential information. If conclusion is that it is not possible to ade-
quately audit the Management-System without reviewing the identified confidential or 
sensitive records, alternatively an intermediary accepted by both parties can review 
and confirm the information or the audit cannot take place.  

A Bizottság eldönti, hogy az irányítási rendszer megfelelően auditálható-e ezen bizal-
mas információk hiányában. Ha arra a következtetésre jutnak, hogy az ITSMS 
megfelelő auditálása nem lehetséges az azonosított bizalmas vagy érzékeny 
nyilvántartások áttekintése nélkül, akkor alternatívaként egy mindkét fél által elfoga-
dott közvetítő felülvizsgálhatja és megerősítheti az információkat, vagy az audit nem 
kerülhet sor. 

  

3.11 Supplementary conditions for the certification of energy management sys-
tems according to ISO 50001 

3.11 Energiagazdálkodási rendszerek ISO 50001 szerinti tanúsításának 
kiegészítő feltételei 

3.11.1 Certifications must comply with the requirements of ISO 50003:2014. 3.11.1 A tanúsításoknak meg kell felelniük az ISO 50003:2014 szabvány követelmé-
nyeinek. 

3.11.2 For multi-site certifications, the conditions set out in Section 2.6 apply. Loca-
tions without employees are not calculated as additional locations for the determina-
tion of the audit time, but must be considered / audited adequately in the overall audit 
cycle (3 years).  

3.11.2 A több telephelyes tanúsításokra a 2.6 szakaszban meghatározott feltételek 
vonatkoznak. Az alkalmazottakkal nem rendelkező telephelyek nem számítanak to-
vábbi telephelynek az auditálási idő meghatározásakor, de a teljes auditálási ciklus-
ban (3 év) megfelelően figyelembe kell venni/auditálni kell őket. 

3.11.3 In justified exceptional cases (micro-enterprises, sufficient current certification 
body knowledge as a result of ISO 14001 audit, EMAS validations, GHG verification) 
stage 1 and stage 2 of the audit can be performed immediately one after the other, 
but only if the dangers of aborting an audit have been clearly explained to the client. 
The decision rests with the Contractor. 

3.11.3. Indokolt kivételes esetekben (mikrovállalkozások, ISO 14001 audit ered-
ményeként elegendő aktuális tanúsító szervezeti ismeret, EMAS érvényesítés, ÜHG-
hitelesítés) az audit 1. és 2. szakasza közvetlenül egymás után is elvégezhető, de 
csak akkor, ha az ügyfélnek világosan elmagyarázták az audit megszakításának 
veszélyeit. A döntés a Megbízottat terheli. 

  

3.12 Supplementary conditions for the German certification scheme “AZAV”: 
Only required and available in German language 

3.12 Kiegészítő feltételek a német "AZAV" tanúsítási rendszerre vonatkozóan: 
Csak német nyelven szükséges és elérhető 

  

3.13 Supplementary conditions for the attestation according to SpaEfV: Only 
applicable to German enterprises or locations in Germany 

3.13 Kiegészítő feltételek a SpaEfV szerinti tanúsításhoz: Kizárólag német vál-
lalkozásokra vagy németországi telephelyekre vonatkozik. 

3.13.1 The rules of the Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) "Ergänzende Regeln 
für die Testierung im Bereich SpaEfV" (71 SD 6 046) and the directive  „Verordnung 
über Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz im Zusammenhang mit der Ent-
lastung von Energie- und Stromsteuer in Sonderfällen (Spitzenausgleich-Effizienz-
systemverordnung-SpaEfV)“ in their current versions are applicable. 

3.13.1 A Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) "Ergänzende Regeln für die Testie-
rung im Bereich SpaEfV" (71 SD 6 046) szabályai, valamint a "Verordnung über Sys-
teme zur Verbesserung der Energieeffizienz im Zusammenhang mit der Entlastung 
von Energie- und Stromsteuer in Sonderfällen (Spitzenausgleich-Effizienzsystemver-
ordnung-SpaEfV)" irányelv mindenkor hatályos változatai alkalmazandók. 

3.13.2 The Contractor is entitled to claim further data regarding the issuing of the offi-
cial form 1449, 1449A, 1449B (tax form sheet). 

3.13.2. A Megbízott jogosult további adatokat igényelni a 1449, 1449A, 1449B hivata-
los nyomtatvány (adóbevallási lap) kiállításával kapcsolatban. 

3.13.3 The Contractor does not verify if the classification for the economic precondi-
tions for the categories of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) are ful-
filled.  

3.13.3 A Megbízott nem ellenőrzi, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) 
kategóriáira vonatkozó gazdasági előfeltételekre vonatkozó besorolás teljesül-e. 

3.13.4 Furthermore, the client has to ensure that all relevant documents are available 
as early as possible. 

3.13.4 Az ügyfélnek továbbá gondoskodnia kell arról, hogy minden vonatkozó doku-
mentum a lehető legkorábban rendelkezésre álljon. 

  

3.14 Supplementary conditions for the German certification scheme “MAAS-
BGW”: Only required and available in German language  

3.14 Kiegészítő feltételek a német "MAAS-BGW" tanúsítási rendszerre vonat-
kozóan: Csak német nyelven szükséges és elérhető 

  

3.15 Supplementary provisions for the assessment of management systems 
with requirements relevant to approvals or Teilegutachten under road traffic 
law ARR (Approval Relevant Requirements) 

3.15 Kiegészítő rendelkezések az irányítási rendszerek értékeléséhez a közúti 
közlekedési törvények szerinti jóváhagyások vagy Teilegutachten ARR (Ap-
proval Relevant Requirements - jóváhagyás szempontjából releváns követelmé-
nyek) követelményeivel kapcsolatos követelményekhez 

3.15.1 The "Rules for the Designation/Recognition of Technical Services (Category 
C)" of the German Federal Motor Transport Authority (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) in 
the current version shall apply. 

3.15.1 A német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (Kraftfahrt-Bundesamt, 
KBA) "A műszaki szolgálatok kijelölésének/elismerésének szabályai (C kategória)" a 
mindenkor hatályos változatát kell alkalmazni. 

3.15.2 For each audit, the client shall provide the Contractor with information on exist-
ing or planned road traffic approvals or Teilegutachten. 

3.15.2 Az ügyfél minden egyes audithoz a Megbízott rendelkezésére bocsátja a 
meglévő vagy tervezett közúti közlekedési engedélyekről vagy Teilegutachten-ről 
szóló információkat. 

3.15.3 The approval and recognition authorities shall have the right to request at any 
time audit reports, quality records and other documents relevant to type-approval. 

3.15.3 A jóváhagyó és elismerő hatóságoknak jogukban áll bármikor bekérni az audit 
jelentéseket, a minőségügyi nyilvántartásokat és a típusjóváhagyás szempontjából 
releváns egyéb dokumentumokat. 

3.15.4 The client may not use certificates, CoP information, audit reports or the like, 
which have been prepared within the scope of the procedure ARR, or parts thereof, in 
a way that is misleading.  

3.15.4 Az ügyfél nem használhatja félrevezető módon az ARR eljárás keretében ké-
szített tanúsítványokat, CoP-információkat, auditjelentéseket és hasonlókat vagy 
azok részeit. 

3.15.5 The client and holder or potential holder of type approvals under road traffic 
law is hereby informed that he is subject to the rights and obligations of an approval 
holder (inter alia, in accordance with the "Information Sheet on Initial Assessment 
(MAB)" of the Kraftfahrt-Bundesamt). These rights and obligations are valid inde-
pendently of the certification/assessment process.  

3.15.5 Az ügyfelet és a közúti közlekedésjog szerinti típusjóváhagyás birtokosát vagy 
potenciális birtokosát ezúton tájékoztatjuk arról, hogy őt a jóváhagyás birtokosának 
jogai és kötelezettségei terhelik (többek között a Kraftfahrt-Bundesamt "Tájékoztató a 
kezdeti értékelésről (MAB)" című kiadványa szerint). Ezek a jogok és kötelezettségek 
a tanúsítási/értékelési eljárástól függetlenül érvényesek. 

3.15.6 The client and owner or potential owner of Teilegutachten is advised that he is 
subject to, synonymous with, the rights and obligations of an approval holder accord-
ing to the aforementioned sections. These rights and obligations are valid inde-
pendently of the certification/assessment process 

3.15.6 Az ügyfelet és a Teilegutachten tulajdonosát vagy potenciális tulajdonosát 
tájékoztatjuk arról, hogy a fent említett szakaszok szerinti jóváhagyás birtokosának 
jogai és kötelezettségei szinonimaként vonatkoznak rá. Ezek a jogok és kö-
telezettségek a tanúsítási/értékelési eljárástól függetlenül érvényesek. 
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3.15.7 The client and owner of type approvals under road traffic law or of Teilegu-
tachten for several objects must create a program for the regular checking of the ap-
proved or Teilegutachten relevant characteristics. The type of inspection, interval and 
sample size shall be justified. Records shall be kept and retained for an appropriate 
period of time for the implementation of the program. 

3.15.7. A közúti közlekedésjog szerinti típusjóváhagyás vagy a több tárgyra vonat-
kozó Teilegutachten megrendelőjének és tulajdonosának programot kell készítenie a 
jóváhagyott vagy a Teilegutachten vonatkozó jellemzők rendszeres ellenőrzésére. Az 
ellenőrzés típusát, időközét és a minta nagyságát meg kell indokolni. A program 
végrehajtásáról megfelelő ideig nyilvántartást kell vezetni és megőrizni. 

3.15.8 The client and holder of type approvals under road traffic law or of Teilegu-
tachten must carry out internal audits at appropriate intervals to assess compliance 
with the requirements relevant to approval or Teilegutachten and have them as-
sessed by the management. 

3.15.8. Az ügyfélnek és a közúti közlekedésjog szerinti típusjóváhagyás vagy a Tei-
legutachten jogosultjának megfelelő időközönként belső ellenőrzéseket kell végeznie 
a jóváhagyásra vagy a Teilegutachtenre vonatkozó követelmények betartásának ér-
tékelése érdekében, és ezeket a vezetőséggel értékeltetnie kell. 

3.15.9 In the event that the client and holder of type approvals under road traffic law 
or of Teilegutachten has the relevant objects manufactured in their entirety or to a 
significant extent in legally independent companies (external production facilities), the 
assessment will evaluate the extent to which the client fulfils its obligations to monitor 
production. 

3.15.9 Abban az esetben, ha az ügyfél és a közúti közlekedésjog szerinti 
típusjóváhagyások vagy a Teilegutachten jogosultja a vonatkozó tárgyakat teljes 
egészében vagy jelentős mértékben jogilag független vállalatoknál (külső gyártóüze-
mek) gyártatja, az értékelés során értékelni kell, hogy az ügyfél milyen mértékben 
tesz eleget a gyártásellenőrzési kötelezettségének. 

3.15.10 Proof of the QM system at the external production site can be provided by an 
assessment by the Contractor or by the following alternative measures: 

3.15.10 A külső gyártóhelyen működő minőségirányítási rendszer bizonyítása tör-
ténhet a Megbízott által végzett értékeléssel vagy a következő alternatív intézkedé-
sekkel: 

-       Proof of a certificate, an attestation of ARR or a verification confirmation of the 
external production site. These documents should include requirements relevant for 
approval and be issued by a designated technical service. 

- Bizonyítvány, ARR igazolás vagy a külső gyártási helyszín ellenőrzési igazolása. 
Ezeknek a dokumentumoknak tartalmazniuk kell a jóváhagyás szempontjából 
releváns követelményeket, és azokat egy kijelölt műszaki szolgálatnak kell kiállítania. 

-       In the case of the external production of approved objects (KBA), the production 
facility must meet the requirements of the current "Information Sheet on Initial As-
sessment (MAB)" of the Kraftfahrt-Bundesamt. 

- Engedélyezett tárgyak külső gyártása (KBA) esetén a gyártóüzemnek meg kell fele-
lnie a Kraftfahrt-Bundesamt aktuális "Tájékoztató a kezdeti értékelésről (MAB)" 
követelményeinek. 

-       In the case of external production of objects relevant to Teilegutachten, the pro-
duction facility may have to meet additional requirements in accordance with the 
technical services conducting the assessment. 

- A Teilegutachten szempontjából releváns tárgyak külső gyártása esetén a gyár-
tóüzemnek az értékelést végző műszaki szolgálatokkal összhangban további követel-
ményeknek kell megfelelnie. 

3.15.11 During the period of validity of the certificate or the attestation of ARR, the 
manufacturer must provide the following information to the certification body: 

3.15.11 A tanúsítvány vagy az ARR igazolás érvényességi ideje alatt a gyártónak a 
következő információkat kell a tanúsító szervezet rendelkezésére bocsátania: 

-       Changes in production methods  - A gyártási módszerekben bekövetkezett változások 

-       Changes with regard to the production sites - Változások a gyártási helyszínek tekintetében 

3.15.12 As a result of each audit of an approval holder or a potential approval holder 
(KBA), a "CoP report" is prepared and transmitted by the certification body to the 
Federal Motor Transport Authority (KBA). 

3.15.12 A jóváhagyás birtokosának vagy potenciális jóváhagyás birtokosának (KBA) 
minden egyes audit eredményeképpen a tanúsító szervezet "CoP-jelentést" készít, 
amelyet a tanúsító szervezet továbbít a Szövetségi Közlekedési Hatóságnak (KBA). 

3.15.13 A major deviation - beyond the requirements of ISO/IEC 17021-1 - is defined 
as follows: 

3.15.13 A jelentős eltérés - az ISO/IEC 17021-1 követelményein túlmenően - a követ-
kezőképpen van meghatározva: 

-       There is a risk that  - Fennáll a veszélye annak, hogy 

o A product is brought into market with an approval sign although it has not been ap-
proved or that the product otherwise appears as approved or  

o Egy terméket jóváhagyási jellel hoznak forgalomba, bár nem volt jóváhagyva, vagy 
a termék egyébként jóváhagyottnak tűnik, vagy 

oA non-conform product can be brought into the market or  o nem megfelelő termék kerülhet forgalomba, vagy 

o Malfunctioning products cannot be recalled.  o a hibásan működő termékeket nem lehet visszahívni. 

-       The approval holder does not comply with the stipulations given in the approval 
and does not immediately implement adequate corrections and corrective actions  

- A jóváhagyás jogosultja nem tartja be a jóváhagyásban foglalt előírásokat, és nem 
hajtja végre azonnal a megfelelő korrekciókat és helysbítő intézkedéseket. 

-       Other serious violations of approval relevant requirements.  - A jóváhagyásra vonatkozó követelmények egyéb súlyos megsértése. 

3.15.14 Irrespective of the client's (approval holder's) duty to inform, the Contractor 
must inform the Kraftfahrt-Bundesamt (Federal Motor Transport Authority) immedi-
ately in the following cases, among others: 

3.15.14 Az ügyfél (jóváhagyás jogosultja) tájékoztatási kötelezettségétől függetlenül a 
vállalkozónak többek között az alábbi esetekben haladéktalanul értesítenie kell a 
Kraftfahrt-Bundesamtot (Szövetségi Közlekedési Hatóság): 

-       Major deviations from approval relevant requirements in the audited organiza-
tion, if the organization does not immediately and effectively implement adequate cor-
rective actions and corrective measures. 

- A jóváhagyásra vonatkozó követelményektől való jelentős eltérések az auditált 
szervezetben, ha a szervezet nem hajtja végre azonnal és hatékonyan a megfelelő 
helyesbítő intézkedéseket. 

-       Definitive refusal of a certificate of compliance with the approval relevant re-
quirements. 

- A jóváhagyásra vonatkozó követelményeknek való megfelelésről szóló tanúsítvány 
végleges elutasítása. 

-       Invalidation, restriction or suspension of the certificate for approval relevant re-
quirements and for ongoing procedures therefore. 

- A tanúsítvány érvénytelenítése, korlátozása vagy felfüggesztése a jóváhagyásra 
vonatkozó követelmények és az ezért folyamatban lévő eljárások tekintetében. 

3.15.15 The client undertakes to allow a Witness assessor from the Designation Au-
thority to participate in the audit. 

3.15.15 Az ügyfél vállalja, hogy lehetővé teszi a kijelölő hatóság tanú-auditorjának ré-
szvételét az auditon. 

  

3.16 Assessment of approval-relevant or Teilegutachten relevant requirements 
(Procedure ARR) with issue of an attestation of ARR in case a certified QM sys-
tem (ISO 9001 or IATF) is available. 

3.16 A jóváhagyás szempontjából releváns vagy Teilegutachten releváns 
követelmények értékelése (eljárás ARR) az ARR tanúsítvány kiállításával, amen-
nyiben rendelkezésre áll tanúsított QM rendszer (ISO 9001 vagy IATF). 

3.16.1 In addition to the rules and procedures of the applicable certification proce-
dures (ISO 9001 or IATF) the following supplements apply. 

3.16.1 Az alkalmazandó tanúsítási eljárások (ISO 9001 vagy IATF) szabályain és el-
járásain túlmenően a következő kiegészítések alkalmazandók. 

3.16.2 The process for the initial assessment audit in the procedure ARR is as fol-
lows. All procedural steps including the audit can be carried out separately for the 
procedure ARR or in combination with the certified procedures. 

3.16.2 Az ARR eljárásban az kezdeti értékelési audit eljárás folyamata a következő. 
Minden eljárási lépés, beleértve az auditot is, elvégezhető az ARR eljárásra külön-
külön vagy a tanúsított eljárásokkal együtt. 

-       Optional information meeting with focus on the procedure ARR - Fakultatív tájékoztató megbeszélés az ARR eljárásra összpontosítva 

-       Offer preparation and order confirmation - Ajánlatkészítés és megrendelés megerősítése 
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-       Preparation for the audit and document review with regard to approval-relevant 
or Teilegutachten relevant requirements for the readiness evaluation if required 

- Az auditra való felkészülés és a dokumentumok felülvizsgálata a jóváhagyás szem-
pontjából releváns vagy a Teilegutachten szempontjából releváns követelmények 
tekintetében a készenlét értékeléséhez, ha szükséges. 

-       Audit planning - Audit tervezés 

-       Audit execution - Az audit végrehajtása 

-       Processing and verification of corrective actions or repeat-audit if necessary - A helyesbítő intézkedések feldolgozása és ellenőrzése vagy szükség esetén az au-
dit megismétlése. 

-       Internal review process by the ARR product management of the certification 
body 

- Belső felülvizsgálati folyamat a tanúsító szervezet ARR termékmenedzsmentje által. 

-       Transfer of the CoP report to the approval authority (in case of approval holders 
or potential approval holders) 

- A CoP-jelentés átadása a jóváhagyó hatóságnak (jóváhagyás birtokosai vagy po-
tenciális jóváhagyás birtokosai esetén). 

-       Providing the attestation of ARR with binding to the validity of the applicable cer-
tification procedure. 

- Az ARR igazolásának megadása az alkalmazandó tanúsítási eljárás (ISO 9001 
vagy IATF) érvényességére vonatkozóan. 

-       Sending the attestation of ARR and the CoP report to the client. - Az ARR igazolás és a CoP-jelentés elküldése az ügyfélnek. 

3.16.3 Surveillance audit 3.16.3 Felügyeleti audit 

An annual surveillance audit is performed according to the rules of the applicable cer-
tified procedures. All procedural steps up to and including audit performance can 
again be carried out separately for the procedure ARR or in combination with the cer-
tified procedures. 

Éves felügyeleti auditot végeznek az alkalmazandó tanúsított eljárások szabályai 
szerint. Minden eljárási lépés az audit elvégzéséig bezárólag ismét elvégezhető 
külön-külön vagy a tanúsított eljárásokkal együtt. 

For each surveillance (for approval holders or potential approval holders) an update 
CoP report shall be submitted to the approval authority. 

Minden egyes felügyeletről (a jóváhagyás birtokosai vagy potenciális jóváhagyás 
birtokosai esetében) frissített CoP-jelentést kell benyújtani a jóváhagyó hatóságnak. 

3.16.4 Re-assessment 3.16.4. Újbóli értékelés 

In the course of the re-certification according to the rules of the applicable certified 
procedures, a repeat assessment is performed in the procedure ARR. All procedural 
steps up to and including the performance of the audit can again be performed sepa-
rately for the procedure ARR or in combination with the certified procedures. 

Az megújító tanúsítás során az alkalmazandó tanúsított eljárások szabályai szerint az 
ARR eljárásban ismételt értékelést kell végezni. Minden eljárási lépés az audit elvé-
gzéséig bezárólag újra elvégezhető az ARR eljárásra külön-külön vagy a tanúsított 
eljárásokkal kombinálva. 

An updated attestation of ARR is issued after successful re-assessment. An update 
CoP report (for approval holders or potential approval holders) is submitted to the ap-
proval authority. 

A sikeres újraértékelést követően frissített ARR tanúsítványt állítanak ki. A jóváhagyó 
hatósághoz (a jóváhagyás jogosultjai vagy potenciális jogosultjai esetében) frissített 
CoP-jelentést kell benyújtani. 

  

3.17 Assessment of requirements relevant to approval or Teilegutachten (verifi-
cation procedure) with issue of a verification confirmation, without existence of 
a certified QM system. 

3.17 A jóváhagyás vagy Teilegutachten (hitelesítési eljárás) szempontjából 
releváns követelmények értékelése ARR igazolás kiállításával, tanúsított 
minőségirányítási rendszer megléte nélkül. 

3.17.1 In this case, the verification procedure for the initial assessment is as follows: 3.17.1 Ebben az esetben a kezdeti értékelésre vonatkozó verifikációs eljárás a követ-
kező: 

-       Optional information meeting on the verification procedure - Fakultatív tájékoztató értekezlet az igazolási eljárásról 

-       Offer preparation and order confirmation - Ajánlatkészítés és megrendelés visszaigazolása 

-       Preparation for the audit and document review with regard to approval-relevant 
or Teilegutachten relevant requirements for the readiness evaluation, if required 

- Felkészülés az auditra és a dokumentumok felülvizsgálatára a jóváhagyás szem-
pontjából releváns vagy részleges jóváhagyás szempontjából releváns követelmé-
nyek tekintetében a készenléti értékeléshez, ha szükséges 

-       Audit planning - Az audit megtervezése 

-       Audit execution - Az audit végrehajtása 

-       Processing and verification of corrective actions or repeat-audit if required - A helyesbítő intézkedések feldolgozása és ellenőrzése, illetve szükség esetén az 
ismételt auditálás 

-       Internal release process by the product management ARR of the certification 
body 

- Belső kiadási folyamat a tanúsító szervezet termékmenedzsmentjének ARR-je által 

-       Transfer of the CoP report to the approval authority (in case of approval holders 
or potential approval holders) 

- A CoP-jelentés átadása a jóváhagyó hatóságnak (jóváhagyás birtokosai vagy po-
tenciális jóváhagyás birtokosai esetén). 

-       Issue of the confirmation of ARR with limitation of the validity to 1 year in a first 
step. 

- Az ARR visszaigazolásának kiadása az érvényesség 1 évre történő korlátozásával 
első lépésben. 

3.17.2 Surveillance audit 3.17.2. Felügyeleti audit 

In principle, a surveillance audit is planned for the first assessment in the verification 
procedure approximately one year after the initial audit and the validity of the verifica-
tion confirmation is limited for this time. The decision on this is made when the verifi-
cation confirmation is released. 

Elvileg a hitelesítési eljárás első értékelésére felügyeleti auditot terveznek, körülbelül 
egy évvel az első auditot követően, és az ARR megerősítésének érvényességét erre 
az időre korlátozzák. Az erről szóló döntést az ARR megerősítésének kiadásakor 
hozzák meg. 

After a successful surveillance audit, the validity of the verification confirmation is ex-
tended to 3 years, starting from the initial audit date. 

Sikeres felügyeleti auditot követően az ARR megerősítésének érvényessége az első 
audit időpontjától számított 3 évre meghosszabbodik. 

A current CoP report is sent to the approval authority in case of surveillance after ini-
tial assessment (for approval holders or potential approval holders). 

A tanúsító auditot követő felügyelet esetén (a jóváhagyás birtokosai vagy potenciális 
jóváhagyás birtokosai esetében) a jóváhagyó hatóságnak megküldik a CoP aktuális 
jelentését. 

In the case of reassessments, there is generally no annual surveillance. Újbóli értékelés esetén általában nincs éves felügyelet. 

3.17.3 Re-assessment 3.17.3 Újbóli értékelés 

On expiry of the validity of the confirmation of ARR, a re-assessment is agreed in due 
time in the verification procedure. 

Az ARR megerősítés érvényességének lejártakor a hitelesítési eljárás során kellő 
időben újbóli értékelésről állapodnak meg. 

An updated confirmation of ARR is issued after successful re-assessment. An update 
CoP report (for approval holders or potential approval holders) is sent to the approval 
authority. 

A sikeres újraértékelést követően frissített ARR-megerősítést állítanak ki. A 
jóváhagyó hatóságnak (a jóváhagyás jogosultjai vagy potenciális jogosultjai 
esetében) frissített CoP-jelentést küldenek. 
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3.18 Assessment of requirements relevant to approval (audit for initial assess-
ment) without issuing an attestation of ARR, with or without existence of a cer-
tified QM system. 

3.18 A jóváhagyás szempontjából releváns követelmények értékelése (audit az 
első értékeléshez) az ARR igazolás kiadása nélkül, tanúsított minőségirányítási 
rendszer megléte mellett vagy anélkül. 

3.18.1 The procedure for the initial assessment audit is as follows: 3.18.1 Ez az eljárás csak a potenciális típusjóváhagyás-birtokosok esetében alkalma-
zható. A kezdeti értékelési audit eljárás a következő: 

-       Optional information meeting on the procedure ARR - Fakultatív tájékoztató értekezlet az ARR-eljárásról 

-       Offer preparation and order confirmation - Ajánlatkészítés és megrendelés megerősítése 

-       Preparation for the audit and document review with regard to approval-relevant 
requirements for the readiness evaluation, if required 

- Felkészülés az auditra és a dokumentumok felülvizsgálata a jóváhagyással 
kapcsolatos követelmények tekintetében a készenléti értékeléshez, ha szükséges 

-       Audit planning - Az audit megtervezése 

-       Audit execution - Az audit végrehajtása 

-       Processing and verification of corrective actions or repeat-audit if required - A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése, illetve szükség esetén az 
ismételt auditálás 

-       Internal release process by the product management ARR of the certification 
body 

- Belső kiadási folyamat a tanúsító testület termékmenedzsmentjének ARR-jével 

-       Transfer of the CoP report to the approval authority - A CoP-jelentés átadása a jóváhagyó hatóságnak 

3.18.2 Surveillance audit 3.18.2 Felügyeleti audit 

In principle, no surveillance audit is provided for. The decision on further monitoring 
measures is the responsibility of the approval authority.  

- Elvileg nincs előírva felügyeleti audit. A további felügyeleti intézkedésekről szóló 
döntés a jóváhagyó hatóság felelőssége. 

3.18.3 Re-assessment 3.18.3 Újbóli értékelés 

In principle, no re-assessment is provided for. The decision on further monitoring 
measures is the responsibility of the approval authority. 

Elvileg nincs lehetőség újraértékelésre. A további felügyeleti intézkedésekről szóló 
döntés a jóváhagyó hatóság hatáskörébe tartozik. 
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