Pártatlansági nyilatkozat
A CerTrust Kft. vezetősége jelen nyilatkozatban kötelezi el magát a pártatlanság mellett.
A CerTrust Kft. megfelelőségértékelési tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 és a kapcsolódó
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018, MSZ EN ISO/IEC 17020:2012, MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016, illetve a
2013/29/EU és 2014/28/EU irányelvek, a 2016/426/EU és 765/2008/EK rendelet, a 768/2008/EK
határozat, a 2009. évi CXXXIII. törvény, a 17/2015. (IV. 20.) BM rendelet, a 315/2009. (XII. 28.) Korm.
rendelet, az 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet követelményeinek betartásával és pártatlanul végzi.
A pártatlanság biztosítása érdekében, a CerTrust Kft.:
•

•
•

•
•

•
•

•
•

jogi azonosíthatósága érdekében levélpapírján és minden, általa vizsgáló, ellenőrző, tanúsító
szervezetként kibocsátott dokumentumon feltünteti megnevezését, cím- és egyéb
elérhetőségi adatait,
mint vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezet deklarálja pártatlanságát annak érdekében, hogy
az általa kiadott dokumentumok iránt meglegyen a bizalom,
felelős vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenységének pártatlanságáért, és nem engedi
meg, hogy kereskedelmi, pénzügyi vagy egyéb eszközökkel nyomást gyakoroljanak rá
pártatlanságának feladása céljából,
a vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítási tevékenység vonatkozásában az ügyfeleitől és más felektől
függetlenséggel, pártatlansággal bír, az ügyvezető igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat,
felügyeli, elemzi és dokumentálja a vizsgálat, ellenőrzési, tanúsítási döntésekből eredő érdekösszeférhetetlenségeket, beleértve azokat az érdek-összeférhetetlenségeket is, amelyek az
ügyféllel kapcsolatos egyéb fennálló kapcsolatokból erednek,
amennyiben egy kapcsolat elfogadhatatlan mértékben veszélyezteti a pártatlanságot, akkor
nem vállalja a vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás elvégzését,
nem ellenőriz, vizsgál olyan terméket, továbbá nem tanúsít olyan terméket, rendszert, amelyre
vonatkozóan egy ügyfélnél tanácsadást végeztek, ha a tanácsadást végző szervezet és a
CerTrust Kft. közötti kapcsolat elfogadhatatlan mértékben veszélyezteti a pártatlanságot.
megköveteli munkatársaitól, hogy jelentést tegyenek minden olyan tudomásukra jutott
helyzetről, amely rájuk, vagy az CerTrust Kft-re nézve érdek-összeférhetetlenséget jelenthet,
személyzetének minden tagja és a 2020-ban felállítandó Pártatlansági Bizottság tagjai is, akik
befolyásolhatják a vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítási tevékenységet, pártatlanul működnek, és
nem engednek a pártatlanságot veszélyeztető semminemű kereskedelmi, pénzügyi vagy más
nyomásnak.

Budapest, 2020.01.07.
……………………………………………
Tasnádi Gábor
Ügyvezető igazgató
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