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BEVEZETŐ MEGÁLLAPODÁS  
 
A Megrendelő (továbbiakban Szervezet) felkéri az Apave Tanúsítás Tanúsító Testületet (továbbiakban 
Apave Tanúsítás) az utóbbi jóváhagyásával, hogy értékelje az irányítási rendszerét/rendszereit és 
folyamatait annak érdekében, hogy egy vagy több szabvány alapján tanúsítványt állítson ki és feljogosítsa 
az Apave Certification védjegy használatára, az annak megfelelő, speciális előírásoknak megfelelően. 
 
A Tanúsítási szerződés, amely a felek elköteleződését testesíti meg, a következő elemekből áll: 

1. jelen Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF), amelyek leírják a működési 
szabályokat és a felek kölcsönös kötelezettségeit, 

2. az egyedi feltételek, kiegészítve az ÁSZF-et, különösen a tanúsítás által lefedett tevékenységek és 
telephelyek meghatározásában, igazodva a szervezet egyedi helyzetéhez és igényeihez, melyet a 
két fél közös aláírásáig „Szakmai és pénzügyi ajánlatnak" nevezzük. 
 

A Tanúsítási szerződés rendelkezései az irányadóak és érvényesek minden helyzetben. 
 
Felek az ÁSZF elfogadásával a következőkben állapodnak meg: 
 
1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Jelen szerződés célja, hogy meghatározza: 

• az Apave Tanúsítás tanúsítványra pályázó szervezet számára nyújtott auditálási/szakértői/értékelési 
szolgáltatások megvalósításának feltételeit;       

• az Apave Tanúsítás tanúsítvány és védjegy felhasználási feltételeit; 

• a kommunikációs követelményeket, amelyet a Szervezet köteles figyelembe venni attól a pillanattól 
kezdve, hogy egy Apave Tanúsítás tanúsítvány birtokosa lett, egészen addig, ameddig a tanúsítvány 
érvényessége fennáll; 

• a tanúsítvány fenntartásának feltételeit. 
 

2. AZ APAVE CETRIFICATION KÖTELEZETTSÉGEI     

2.1. Auditálási/szakértői/értékelési tevékenység 
 
Az Apave Tanúsítás kifejezetten vállalja, hogy minősített/kvalifikált szakértőket bíz meg és megfelelő 
eszközöket alkalmaz annak érdekében, hogy: 

• a tanúsítási folyamat előírásait betartva értékelje a Szervezet azon folyamatait, és/vagy termékeit, 
és/vagy vállalatirányítási rendszerét, amelyek az érvényben lévő tanúsítvány(ok) fenntartásához, 
megújításához vagy új tanúsítvány(ok) kiállításához szükségesek; 

• a kiállított tanúsítvány érvényességi ideje alatt a tanúsítvány fenntartásához és megújításához 
szükséges auditokat, és/vagy szakértői tevékenységeket és értékeléseket elvégzi; 

• kiállítja a megfelelő tanúsítványt, amennyiben az audit, és/vagy szakértői tevékenység/értékelés 
megfelelőnek minősül. 

Az Apave Tanúsítás a Szervezet rendelkezésére bocsájtja a tanúsítvány megadásával, kiterjesztésével, 
megtartásával, megújításával, felfüggesztésével, illetve a jogosultság korlátozásával kapcsolatos 
információkat. 

 
Az auditálás és/vagy szakértői tevékenység/értékelés eredményéről az Apave Tanúsítás írásban tájékoztatja 
a Szervezetet, kivéve, ha az egyedi feltételek vonatkozó rendelkezései, vagy az érintett szabványokban 
meghatározott váratlan változások másképp rendelkeznek.  
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2.2. A tanúsítvány formája és tulajdonjoga 

A Tanúsítási Szerződésben meghatározott auditálás és/vagy szakértői tevékenység/értékelés végén 
megfelelőség esetén az Apave Tanúsítás egy vagy több tanúsítványt állít ki a Szervezet számára, amely 
tanúsítvány tanúsítja, hogy a Szervezet vizsgált folyamatai és vállalatirányítási rendszere az érvényben lévő 
szabványoknak megfelel. A tanúsítvány(ok) kizárólag a Tanúsítási szerződés Szakmai és pénzügyi 
ajánlatában rögzített telephely(ek)re és tevékenység(ek)re érvényesek. 
 
Az Apave Tanúsítás által kiadott tanúsítvány(ok) és az Apave Tanúsítás által az auditról készített jelentés(ek) 
– bármilyen adathordozón kerülnek rögzítésre – meghatározott szabvány szerinti formátumot követnek, 
amely formátumot az Apave Tanúsítás a Szervezet előzetes értesítése nélkül módosíthat. 
 
Az Apave Tanúsítás fenntartja magának a jogot, hogy a tanúsítványon szereplő jelöléseket és/vagy 
megkülönböztető jelzéseket, aláírást bármikor módosíthatja. 
 
A Szervezet írásbeli kérésére a Tanúsítási szerződés tárgyához kapcsolódóan és az Apave Tanúsítás 
jóváhagyásával a tanúsítványok tartalmazhatnak kiegészítő jelzéseket (megjegyzés a kölcsönös 
elismerésről, jóváhagyások, akkreditációk, egyéb, az Apave Certification védjegytől eltérő logót stb.).   A 
Szervezet kérésében foglalt módosítást az Apave Tanúsítás jogosult kiszámlázni, előzetes megállapodás 
alapján. A kérés esetleges elutasítása az Apave Tanúsítás részéről nem képezi alapját kártérítésnek és nincs 
hatással a tanúsítási döntésre. 
 
A tanúsítási dokumentumok az Apave Tanúsítás tulajdonát képezik, egyoldalúan nem módosíthatóak 
és/vagy változtathatóak. Az Apave Tanúsítás által kiállított tanúsítvány érvényessége egy tanúsítási ciklus, 
mely a Tanúsítási szerződésben meghatározott. A tanúsítvány azonos időtartammal folytatólagosan 
megújítható, amennyiben az Apave Tanúsítás által lefolytatott felügyeleti audit/szakértői 
tevékenység/értékelés a Szervezet vizsgált folyamatait és vállalatirányítási rendszerét megfelelőnek 
minősítette. A tanúsítvány(ok) nem átruházható(k). 
 

2.3. Az Apave Tanúsítás döntésével szembeni fellebbezés 
 

Amennyiben egy szervezet vitatja az Apave Tanúsítás valamely döntését, első fokon fellebbezéssel élhet a 
Pártatlansági Bizottságnál, mely az Apave Tanúsítástól független szakértőkből áll. 
 
Másodfokon a szervezetnek lehetősége van az Apave Certification Felügyelőbizottságához fordulni. A 
fellebbezés nem sértheti az ÁSZF 13. pontjának rendelkezéseit. 
 
Az Apave Certfication döntése elleni fellebbezés nem vonja maga után a döntés felfüggesztését. 
 

2.4. Az Apave Certification védjegy (a tanúsítási logó) felhasználásának szabályai 
 

Az Apave Certification vállalja, hogy tájékoztatja a Szervezetet az Apave Certification védjegy 
felhasználásának szabályairól. 
 
Az akkreditáció hatálya alá tartozó tevékenységek esetében az Apave Certification nem jogosítja fel a 
tanúsított szervezetet az akkreditáló hatóság logójának használatára. 
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2.5. A tanúsítási követelmények változásai 
 

Az Apave Tanúsítás vállalja, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül tájékoztatja  a Szervezetet minden 
olyan változásról, amely a tanúsítvány engedélyezésével kapcsolatos követelményekre vonatkozik. 
 
3. A SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGEI  

   

3.1. Az auditot/szakértői tevékenységet/értékelést megelőző kötelezettségek 
 
A Szervezet vállalja, hogy: 

• pontos, teljes körű és a valóságnak megfelelő információt ad az Apave Tanúsítás számára, és 
tájékoztatja minden olyan változásról, amely kihatással lehet a tanúsítási folyamatra. A Szervezet 
kifejezetten köteles: 

- megismertetni az Apave Tanúsítással a korábbi tanúsítási folyamatokat és azok kimenetét; 

- megadni az Apave Tanúsítás-nak annak vagy azoknak a szervezet(ek)nek a nevét, 
amely(ek) a Szervezet számára tanácsadói (vagy azzal egyenértékű) tevékenységet 
folytattak vagy jelenleg is folytatnak.* 

• elfogadja megfigyelő jelenlétét minden olyan esetben, amikor a nemzeti és/vagy nemzetközi előírások 
erre kötelezik az Apave Tanúsítást. 

*: Tanácsadói (vagy azzal egyenértékű) tevékenység: Irányítási rendszerek tervezése, bevezetése, fenntartása; termékek vagy 
szolgáltatások minőségének kialakítása, tökéletesítése; általánosabb szolgáltatások, amelyek célja egy tanúsítvány megszerzése 
vagy támogatása; szervezet minőségirányítási rendszerének részleges vagy teljes működtetése (kézikönyvek, tájékoztató anyagok 
megfogalmazása, folyamatleírások készítése). 

 

3.2. Az audittal/szakértői tevékenységgel/értékeléssel kapcsolatos kötelezettségek 
 

A Szervezet vállalja, hogy együttműködik az Apave Tanúsítással és/vagy a felhatalmazott képviselőivel az 
általa önként elfogadott tanúsítási szabályok betartásának ellenőrzése alatt. Vállalja, hogy megfizeti az 
Apave Tanúsítás számára járó díjakat. Szervezet kijelenti, hogy betartja a hatályos és vonatkozó törvényi 
rendelkezéseket. 
Szervezet kifejezetten vállalja, hogy: 

• együttműködik a tanúsítási folyamat során, betartja annak előírásait; 

• határidőre átad az Apave Tanúsítás és/vagy a meghatalmazott képviselői számára minden olyan 
dokumentumot és információt - különös tekintettel azokra, amelyeket a Szervezet használ -, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy az Apave Tanúsítás a tanúsítást lefolytathassa. 

• biztosítja az Apave Tanúsítás számára a megközelítést, bejutást, közlekedést a tanúsított 
telephely(ek)re és telephely(ek)en, valamint minden olyan felszerelést, eszközt és erőforrást, amely az 
audit/szakértői tevékenység/értékelés lefolytatásához szükséges; 

• biztosítja arról az Apave Tanúsítás-t, hogy a Szervezet egészségügyi-, biztonsági- és munkavédelmi 
szabályozása megfelel az érvényben lévő szabályozásoknak és a törvényi előírásoknak; 

• megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy elhárítson minden olyan nehézséget 
vagy akadályt, amely hátráltathatja az audit/szakértői tevékenység/értékelés megfelelő lefolytatását; 

• elfogadja, hogy az Apave Tanúsítás felhasználja azoknak a kötelezően előírt ellenőrzéseknek és/vagy 
vizsgálatoknak az eredményeit, amelyeket más szervezetek végeztek el; 

• az auditot/szakértői tevékenységet/ vizsgálatot megelőzően – ahol szükséges és értelmezhető – 
aláírva, határidőre visszaküldi az Apave Tanúsítás által kért dokumentumokat, feljegyzéseket. 
Amennyiben nem érkezik válasz a dokumentumon feltüntetett határidőn belül, az Apave Tanúsítás úgy 
tekinti, hogy a Szervezet elfogadta a feljegyzésben foglalt feltételeket. 

• amennyiben az audit/szakértői tevékenység/vizsgálat tervének kézhezvételkor a Szervezetnek 
kifogása merül fel az auditor(ok)/szakértő(k) személyével kapcsolatban, a kifogást alapos indoklással 
köteles megküldeni az Apave Tanúsítás részére. 
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Az Apave Tanúsítás nem teszi lehetővé a Szervezetek számára, hogy kérjék az auditor(ok) 
megváltoztatását/cseréjét anélkül, hogy a szabálytalanságokat vagy a szerződésszegéseket erős 
bizonyítékkal támasztanák alá. Ez alól kivételt képez a titoktartási/összeférhetetlenségi kérdésekre 
vonatkozó szabályok betartása. Az Apave Tanúsításnak indokolt esetben biztosítania kell az auditor(ok) 
cseréjét a rendelkezésre állás függvényében. 

3.3. A tanúsítvány birtoklásával kapcsolatos kötelezettségek 
 

A tanúsítvány birtoklása kötelezi a Szervezetet, hogy: 

• Bejelentsen minden, a Szervezetet érintő lényeges változást az Apave Tanúsításnak, mint pl. név, 
létszám, szervezeti felépítés, tevékenység, döntéshozó személyek és azok képviselői, termék és /vagy 
tevékenységek és/vagy vállalatirányítási rendszer változása, és a tanúsítvány által érintett területen 
végzett tevékenység(ek) megszűnése. Az Apave Tanúsítás megvizsgálja a változások hatását a 
tanúsítvány(ok) fenntartására vonatkozóan, vizsgálatáról feljegyzést készít. Feljegyzését a Szervezet 
változásokat tartalmazó tájékoztató feljegyzésének kézhezvételét követő egy (1) naptári hónapon belül 
köteles megküldeni. A tanúsítvány birtokosa az átmeneti időszakban és a változás végleges 
bevezetéséig továbbra is olyan módon kell eljárjon, hogy az megfeleljen a tanúsítvány(ok) kiállításához 
szükséges követelményeknek. Az állapotokat azonosítani és rögzíteni kell, valamint követni azok 
alakulását. Kétség esetén a Szervezet felelőssége erről tájékoztatni az Apave Tanúsítást annak 
érdekében, hogy a felmerült problémát együttesen kezeljék. 

• A tanúsítvány érvényességi ideje alatt hozzájárul minden felügyeleti audit/szakértői tevékenység/ 
értékelés elvégzéséhez, amelyek a Tanúsítási szerződés Szakmai és pénzügyi ajánlatában előzetesen 
rögzítésre kerültek. A tanúsítvány érvényességi ideje alatt elvégzendő felügyeleti auditok/szakértői 
tevékenységek/ értékelés száma a Tanúsítási szerződés Szakmai és pénzügyi ajánlatban kerül 
meghatározásra. A tanúsítvány érvényességi ideje alatt elvégzendő felügyeleti auditok/szakértői 
tevékenységek/ értékelés költségeit a Szervezet viseli. 

• Az Apave Tanúsítás által kiállított tanúsítvány(ok) érvényességi ideje alatt betartja az érvényben lévő 
szabályozásokat. Kijelenti, hogy az erre vonatkozó tájékoztatást az Apave Tanúsítástól megkapta és 
fenntartások nélkül elfogadja a benne foglaltakat. 

• Naprakészen tartja és az Apave Tanúsítás rendelkezésére bocsátja azokat a panaszokat és 
reklamációkat - a javító intézkedések megtételéről szóló jelentésekkel együtt -, amelyek a 
tanúsítványához kapcsolódnak. 

• Jelent az Apave Tanúsítás számára minden olyan bekövetkezett eseményt, amely a folyamat(ok) vagy 
a termék(ek) potenciális vagy már kimutatott hiányosságát felfedik vagy eredményezik, amint ez a 
hiányosság kockázatot jelent vagy jelenthet a szervezet és/vagy a személyzet és /vagy a termék(ek) 
és/vagy a folyamat végfelhasználója, valamint minden olyan személy vagy vagyontárgy számára, akik 
közvetett vagy közvetlen kapcsolatba kerülnek a termék(ek)kel és/vagy a folyamattal. A Szervezet 
vállalja, hogy haladéktalanul megteszi a megfelelő lépéseket, nyomon követi a helyzetet és felszólítás 
nélkül naprakész információkkal látja el az Apave Tanúsítást. 

• Elfogadja – amennyiben alkalmazható - az Apave Tanúsítás illetékes szervei által meghatározott 
részletes, eseti vagy kiegészítő audit/szakértői tevékenység/ értékelés lefolytatását. Ilyen 
auditra/szakértői tevékenységre/ értékelésre akkor kerülhet sor, amikor olyan információ jut az Apave 
Tanúsítás tudomására, amely kétséget ébreszt a tanúsítvány(ok) odaítélésével kapcsolatban, és/vagy 
a szerződéses feltételek nem-teljesítésével kapcsolatosak. Amennyiben az információ 
megalapozottnak bizonyul, a Szervezet hitelrontás miatt kártérítés fizetésére köteles az Apave 
Tanúsítás részére. A kártérítés összege a részletes, eseti vagy kiegészítő audit/szakértői 
tevékenység/értékelés költségeinek az öt(5)szöröse. Nem megalapozottság esetén a költségeket az 
Apave Tanúsítás viseli. Az ilyen audit/szakértői tevékenység/ értékelés elutasítása a Szervezet 
részéről maga után vonhatja a tanúsítvány megtagadását, felfüggesztését, sőt, akár a visszavonását 
is. 

• Aláveti magát a váratlan auditoknak/szakértői tevékenységeknek/értékeléseknek, amennyiben a 
tanúsítási folyamat előírja azokat. Ezeknek az auditoknak/szakértői tevékenységeknek/értékeléseknek 
a költségeit a Szervezet viseli. 
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3.4. Információs kötelezettség 
 

A Szervezet köteles tájékoztatni az Apave Tanúsítást, ha a tanúsítandó tevékenység törvényi rendelkezés 
vagy szabályozás hatálya alá esik. Ezeknek a rendelkezéseknek a betartása a Szervezet kizárólagos 
felelőssége. 
 
A tanúsított szervezet tanúsítványának nem célja a hatósági ellenőrzések számának csökkentése, könnyítés 
szerzése az előírt hatósági ellenőrzés során és/vagy jóváhagyás szerzése egy szabályozott folyamatra. 
Amennyiben mégis ez az eset állna fenn, beleértve a kivételes eseteket is, a Szervezetnek kötelessége erről 
az Apave Tanúsítást tájékoztatni.  
 
Ebben az esetben, ha a tanúsítvány felfüggesztésre kerül, a Szervezet vállalja, hogy haladéktalanul értesíteni 
azt a hatóságot, amelytől a mentességet kapta, és másolatban elküldi ezt a tájékoztatást az Apave Tanúsítás 
részére is. 
 
Amennyiben a tanúsított Szervezet hatósági eljárás alá kerül, és erről hivatalos értesítést kap a tanúsítvány 
érvényességi ideje alatt, erről haladéktalanul köteles írásban értesíteni az Apave Tanúsítást. 
 
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer tanúsítása esetén a Szervezet 
haladéktalanul tájékoztatja az Apave Tanúsítást súlyos események bekövetkezéséről vagy a 
szabálysértésről, amely az illetékes szabályozó hatóság bevonását teszi szükségessé. Ilyen esetben az 
Apave Tanúsítás dönthet úgy, hogy rendkívüli auditot szervez. Ez az ellenőrzés, illetve a helyzetről 
összegyűjtött információk az Apave Tanúsítás tanúsítványának felfüggesztéséhez vagy visszavonásához 
vezethetnek. 
 

3.5. Kommunikáció 
 

A tanúsítvány(ok) érvényességi ideje alatt a Szervezet vállalja, hogy az Apave Tanúsítás tevékenységére és 
az általa kiállított tanúsítványra a Szervezet dokumentumaiban - bármilyen adathordozón - kizárólag az 
átláthatóság és tényszerűség elvét követve hivatkozik. 
A Szervezet kötelezi magát arra, hogy nem hivatkozik a tanúsítványára olyan módon, amely sérti az Apave 
Tanúsítás jó hírnevét vagy félrevezető lehet egy harmadik fél számára. Minden egyéb felhasználáshoz a 
Szervezetnek szüksége van az Apave Tanúsítás előzetes írásbeli jóváhagyására.  
 
A Szervezet hozzájárul, hogy az Apave Tanúsítás a tanúsítvány érvényességi ideje alatt feltüntesse és 
referenciaként használja a Szervezet tanúsítványon szereplő adatait. Az Apave Tanúsítás az adatokat 
különböző felületein és dokumentumaiban jeleníti meg (pl.: www.apave-certification.com oldalon a tanúsított 
cégek listájában, referenciaanyagokban stb.). 
 
Az Apave Tanúsítás hozzájárul, hogy a Szervezet az Apave Tanúsítás által lefolytatott tanúsítási folyamat 
alatt készített dokumentumokat (az auditról készült összes jelentést és a tanúsítványt) saját felelősségére, 
teljes egészében és változtatás nélkül felhasználja. 
 
 
4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

 
Az Apave Tanúsítás díjazása és a fizetési feltételek a Tanúsítási szerződés Szakmai és pénzügyi ajánlatában 
kerülnek meghatározásra és pontosításra. 
 
Az audit/szakértői tevékenység/értékelés elvégzéséhez kapcsolódó (belföldi és külföldi) utazás és ott 
tartózkodás (szállás, étkezés stb.) költségei a Szervezetet terhelik. A Szervezet a bemutatott dokumentumok 
(számla, igazolás, nyugta, jegyek) alapján kötelezettséget vállal a költségek megtérítésére. 
 

http://www.apave-certification.com/
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A Tanúsítási szerződés Szakmai és pénzügyi ajánlatában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem 
tartalmazzák. Az ÁFA mértéke a szolgáltatás nyújtásának időpontjában érvényes szabályozásnak felel meg. 
 
Amennyiben a tanúsítási folyamat bármely oknál fogva megszakad, az Apave Tanúsítás jogosult a már 
elvégzett vagy megkezdett munkák ellenértékére. 
 
Amennyiben egy audit/szakértői tevékenység/értékelés a Szervezet hibájából egyoldalúan elhalasztásra 
vagy megszüntetésre kerül kevesebb, mint tíz (10) naptári nappal a tevékenység tervezett és korábban 
elfogadott megkezdése előtt, úgy a Szervezet köteles az audit/szakértői tevékenység/értékelés elvégzéséért 
megállapodott összeg harminc százalékát (30%-át) megfizetni. Kivétel olyan vis maior eset, amelyet a 
magyar joggyakorlat is elismer. 
 
 
5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA – MEGÚJÍTÁS 

 
A Tanúsítási szerződés a Szakmai és pénzügyi feltételek nevű dokumentum mindkét fél általi aláírásával lép 
hatályba, és lejárata megegyezik a jelen szerződés jogcímén kiállított tanúsítvány érvényességi idejének 
lejáratával. 
 
Jelen szerződés a lejáratát megelőzően felbontható. Ebben az esetben a felmondási idő hat (6) hónap. A 
felmondást a Szervezet tértivevénnyel ellátott ajánlott levélben köteles megküldeni az Apave Tanúsítás 
számára. 
 
Amennyiben a Szervezet írásban elfogadja az Apave Tanúsítás által megküldött, a tanúsítvány megújításáról 
szóló ajánlatot (Szakmai és pénzügyi ajánlat), az a tanúsítvány kifejezett megújítását jelenti. Ebben az 
esetben a Szervezetnek felhatalmazást kell adnia a megújító auditra/szakértői tevékenységre/értékelésre 
négy (4) hónappal a tanúsítvány lejárta előtt. 
 
 
6. A TANÚSÍTVÁNY KORLÁTOZÁSA /FELFÜGGESZTÉSE / VISSZAVONÁSA 
 
Tanúsítvány korlátozására vonatkozó döntés akkor hozható, ha a Szervezet nem teljesíti teljes körűen a 
tanúsítvány által lefedett területek tanúsítási követelményeit. 
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A Szervezettel szemben a tanúsítvány felfüggesztésével vagy visszavonásával járó döntést az Apave 
Tanúsítás a következő esetekben hozhat: 

• a Szervezet saját kérésére, pl. olyan átszervezés esetén, amely megakadályozza abban, hogy a 
tanúsítvány követelményeinek megfeleljen; 

• Az Apave Tanúsítás kezdeményezésére, abban az esetben ha a szabványokban foglalt és elvárt 
kritériumokhoz képest eltérés mutatható ki, vagy egymást követően többször elhalasztották az 
audit/szakértői tevékenység/értékelés lefolytatását, és/vagy az audit/szakértői tevékenység/értékelés 
megkérdőjelezi a tanúsítvány jogosságát,  vagy amennyiben a Szervezet megsérti a tanúsítvány 
kiadványozásával vagy az Apave Certification védjegy használatával kapcsolatos szabályokat, vagy 
amennyiben a Szervezet megsérti a szakmai etikai normákat. 

A felfüggesztés, amennyiben a Szervezet kérésére történik, nem lehet hosszabb tizennyolc (18) hónapnál. 
Amennyiben a felfüggesztést az Apave Tanúsítás indítványozza, a felfüggesztés időtartamát a döntéshozó 
szakértők együttes véleménye alapján határozza meg. A felfüggesztés ebben az esetben nem haladhatja 
meg a hat (6) hónapot. A felfüggesztés időtartamának meghaladása esetén a felfüggesztés átalakul a 
tanúsítvány korlátozásává vagy visszavonásává, és egy teljesen új tanúsítási eljárást von maga után a 
megfelelőség helyreállását követően. A felfüggesztés határidő előtt feloldható a Szervezet kérésére, 
amennyiben igazolni tudja, hogy a felfüggesztést kiváltó ok tárgytalanná vált. A felfüggesztési határidők 
tartalmazzák a felfüggesztés visszavonásával járó tevékenységek elvégzését is. 
 
Minden olyan döntés, amely a tanúsítvány korlátozására, illetve felfüggesztésére vonatkozik, végleges. 
 
Amint a Szervezet kézhez kapja a feljegyzést az Apave Tanúsítás tanúsítványának felfüggesztéséről, 
visszavonásáról vagy korlátozásáról, köteles tartózkodni az adott tanúsítványra való hivatkozástól; nem 
állíthat ki olyan kereskedelmi vagy szakmai dokumentumot, amelyeken hivatkozik a tanúsítványra vagy 
bármilyen értelemben utal rá; nem bocsáthatja piacra azokat a termékeket, amelyek miatt a visszavonási 
vagy felfüggesztési határozat megszületett. A tanúsítvány korlátozása esetén a Szervezet köteles a 
tanúsítvánnyal kapcsolatos összes dokumentumot a korlátozásnak megfelelően módosítani. 
 
Sürgős esetben, vagy amennyiben a megállapított tények súlyossága ezt indokolja, az Apave Tanúsítás 
előzetes figyelmeztetés nélkül is felfüggesztheti vagy visszavonhatja a tanúsítványt. 
 
Minden felfüggesztést vagy visszavonást az Apave Tanúsítás köteles kommunikálni a www.apave-
certification.com internetes oldalán. Az Apave Tanúsítás fenntartja a jogot arra, hogy ezen az oldalon 
feltüntesse, melyik fél (Szervezet vagy Apave Tanúsítás) kezdeményezésére történt a tanúsítvány 
felfüggesztése vagy visszavonása. 
 
Amikor a felfüggesztés véget ér, az Apave Tanúsítás azonnali hatállyal újra lefolytathatja a teljes körű 
auditot/szakértői tevékenységet/értékelést a Szervezetnél a szabványban rögzített kritériumokkal 
összhangban. Az audit/szakértői tevékenység/értékelés eredményétől függően az Apave Tanúsítás a 
döntéshozó szakértők együttes véleménye alapján visszaadhatja vagy visszavonhatja a tanúsítványt. 
 
A tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása nem vonja maga után az adott tanúsítvány(ok) 
érvényességi idejének meghosszabbítását. 
 
Az Apave Tanúsítás dönthet a tanúsítvány visszavonása mellett előzetes felfüggesztés nélkül, amennyiben 
a védjegy használatában jelentős szabálytalanságot tapasztal. 

http://www.apave-certification.com/
http://www.apave-certification.com/
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7. FELMONDÁS 
 

Amennyiben a szerződő felek bármelyike elmulasztja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, a felek írásban 
felszólíthatják egymást kötelezettségeik - a hivatalos felszólító levél kézhezvételétől számított egy (1) 
hónapon belüli - teljesítésére. 
 
Amennyiben a felszólítás eredménytelen, a felszólítást megfogalmazó félnek jogában áll a jelen szerződést 
bármikor írásban felmondani. A felmondást ajánlott levélben, kézhezvételi igazolással (vagy azzal 
egyenértékű igazolással), két (2) hónapos felmondási idővel kell kézbesíteni a kötelezettséget szegő félnek. 
 
A felek különösen megállapodnak abban, hogy az Apave Tanúsításnak jogában áll a szerződést felmondási 
idő és kártérítés nélkül felmondani a következő esetekben: 

• amennyiben a Szervezet nem tudja megszerezni a tanúsítványát a Tanúsítási szerződés Szakmai és 
pénzügyi ajánlatban rögzített tanúsítási folyamat meghatározott ideje alatt; 

• ha a tanúsítvány visszavonásra került vagy nem lett megújítva; 

• ha a Szervezet közvetve vagy közvetlenül olyan eseményekben vesz részt, amelyek közvetlenül vagy 
közvetett módon sértik az Apave Tanúsítás érdekeit; 

• amennyiben felfüggesztési vagy visszavonási határozat született a Szervezet ellen és a Szervezet nem 
teszi meg a szükséges lépéseket a felfüggesztés feloldása érdekében; 

• amennyiben az Apave Tanúsítás felfüggeszti a tanúsított szervezetet érintő tanúsító tevékenységét; 

• amennyiben egy nemzeti, európai vagy nemzetközi norma és/vagy rendelkezés életbe lépése 
befolyással van a jelen szerződés tárgyára. 

A szerződés felmondása a tanúsítvány visszavonásával jár. 
 
Amennyiben a szerződést a Szervezet mondja fel, és azt nem az Apave által vállalt kötelezettségek 
elmulasztása indokolja, úgy a Szervezet által eddig kifizetett összegek az Apave Tanúsítást illetik meg, illetve 
az Apave Tanúsítás jogosult az elmaradt bevétel húsz százalékának (20%-nak) megfelelő összegű 
kártérítésre. 
 
 
8. A TANÚSÍTÁSI SZERZŐDÉS VÉGE 

 
Amennyiben a tanúsítvány(ok) már nem érvényes(ek), - nem-megújítás, visszavonás vagy jelen szerződés 
bármely okból történő megszűnése miatt -, a Szervezet vállalja, hogy: 

• visszajuttatja az Apave Tanúsítás számára a tanúsítvány(oka)t egy (1) hónapos határidővel; (A 
határidő az érvényesség végéről szóló feljegyzés kézhezvételétől számítandó.) 

• nem állít ki olyan kereskedelmi és/vagy szakmai dokumentumokat, amelyeken megemlíti a 
tanúsítványát vagy hivatkozik rá, és semmilyen formában és felületen nem hivatkozik tanúsítványára; 

• eltávolítja a tanúsítvány említését, jelzését és/vagy az Apave Certification védjegyet minden 
termékéről, kereskedelmi dokumentumairól és reklámanyagairól, és semmilyen módon nem hivatkozik 
az Apave Tanúsítás tanúsítványára. 

A már nem tanúsított Szervezet az Apave Tanúsítás rendelkezésére bocsátja, - amennyiben ezt az Apave 
Tanúsítás kéri - azoknak a szakmai dokumentumoknak és kereskedelmi anyagoknak a teljes körű listáját, 
amelyeken korábban felhasználta az Apave Certification védjegyet.  
Az Apave Tanúsítás fenntartja a jogot arra, hogy publikussá tegye ezek érvényességének lejáratát. 
 
A Szervezet neve nem jelenik meg többet az Apave Tanúsítás weboldalán a tanúsított szervezetek listájában, 
sem más egyéb felületen. 
 
 
  



 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  

 

Dokumentum azonosító: 014-SZ Verziószám: 01 Kiadta: Penyigey-Seres Diána Érvényesség kezdete: 2021.05.26. Oldalszám: 9/15 

 

9. A VÉDJEGY HASZNÁLATA 
 

Az Apave Tanúsítás logójának használatakor az Apave Tanúsítás tanúsítványát megszerző szervezetnek 
be kell tartania a védjegy használatára vonatkozó szabályokat. 
 
A felek a továbbiakban megállapodnak abban, hogy az Apave Tanúsítás logójának bármilyen használata a 
kölcsönös bizalom és az egyértelműség elvének betartásával történik. 
 
A Szervezet internetes oldalán feltüntetheti az Apave Tanúsítás márkát és az ahhoz kapcsolódó 
tanúsítványokat, amennyiben betartja az Apave Certification védjegy használatának szabályait, valamint a 
vonatkozó szerződéses és törvényi rendelkezéseket. 
 
A Szervezet vállalja, hogy haladéktalanul, az Apave Tanúsítás első felszólítására eltávolítja az Apave 
Certification logót a weboldaláról, amennyiben az Apave Tanúsítás úgy találja, hogy a tanúsított szervezet 
weboldalának tartalma részben vagy egészben: 

• nem felel meg etikai elveinek; 

• eltér bármilyen normatív szabályozástól; 

• obszcén; 

• rágalmazó; 

• sértő; 

• bárkinek a jogait sérti; 

• közvetett vagy közvetlen módon sérti az Apave Tanúsítás érdekeit. 

A tanúsítvány érvényességi idejének lejárata után a Szervezet vállalja, hogy nem használja többet az Apave 
Certification logót. 
 
 
10. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 
Az Apave Tanúsítás kötelezi magát, hogy írásos engedély nélkül nem ad át - még részlegesen sem - 
harmadik fél számára olyan információt, amelyek a tudomására jutottak jelen szerződés tárgyalása vagy a 
megvalósítása során, és amelyekről a Szervezet kijelenti, hogy bizalmasan kezelendőek, beleértve azokat a 
panaszokat is, amelyeket az Apave Tanúsítás számára átadott. Amennyiben jogilag vagy a szerződés szerint 
indokolt az információ nyilvánosságra hozatala, a Szervezetet tájékoztatnia kell az Apave Tanúsításnak - a 
törvény vagy a szerződés által meghatározott -, közölni kívánt információkról. 
 
Minden olyan személy, szolgáltató vagy alkalmazott, aki részt vesz a tanúsítási folyamatban, szakmai 
titoktartásra kötelezett. A titoktartási kötelezettség vonatkozik azokra a megfigyelőkre is, akiknek a jelenlétét 
az audit/szakértői tevékenység/értékelés során nemzeti és nemzetközi normák vagy egyezmények előírják. 
 
Jelen szerződés titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezései öt (5) évig érvényben maradnak még 
akkor is, ha a jelen szerződés lejár vagy bármilyen oknál fogva felmondásra kerül. 
 
Jelen szerződés lejártával vagy felmondásával mindegyik fél kérheti a másiktól, hogy bizonyos bizalmasnak 
minősített dokumentumokat semmisítsen meg és/vagy juttasson vissza számára. A visszaküldés vagy 
megsemmisítés egyszerű kérésre történik. 
A szervezet versenyjogi érzékenység miatt megtagadhatja az auditoroktól a hozzáférést a "bizalmas 
szervezethez" vagy a minősített információkhoz és/vagy helyszínekhez, valamint az ügyfél szerződéseiben 
hivatkozott nemzetbiztonsági szabályokhoz. Az Apave Tanúsítás megköveteli a szervezettől, hogy adjon 
információt, ha a tevékenységek, programok, specifikációk és/vagy helyszínek korlátozó vagy bizalmas 
jellegük miatt nem érhetők el. 
 
Minden olyan információt, amelyet a szervezet ügyfelei és/vagy hatóságai, vagy maga a szervezet 
bizalmasnak tart, nem lehet rögzíteni a jelentésekben, kivéve, ha az auditált szervezet ehhez hozzájárult. 
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11. AZ APAVE TANÚSÍTÁS GDPR – A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ – 

RENDELKEZÉSEI 
 

Az Apave Tanúsítás és szerződéses partnerei (továbbiakban „Szolgáltató”) vállalják, hogy az érvényben lévő 
szabályozásnak megfelelően járnak el a személyes jellegű adatok (továbbiakban „személyes adatok”) 
kezelése során, különös tekintettel az 1978. január 6-án kelt 78-17. számú módosított törvényre, valamint az 
Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kelt 2016/679. számú (GDPR elnevezésű) szabályozására. 
Jelen szerződés 11. pontjának célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyekre Szolgáltató 
kötelezi magát, amikor alvállalkozói minőségben a személyes adatok kezelésére vonatkozó szolgáltatást 
nyújt az Apave Tanúsítás számára. A Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatok kezelése során az Apave 
Tanúsítás rendelkezéseivel és a törvényi szabályozással összhangban jár el. 
 
A Szolgáltató, mint adatfeldolgozó kötelezettségei:  
 
A Szolgáltató vállalja, hogy csak az Apave Tanúsítás dokumentált utasításai alapján jár el az Apave 
Tanúsítás által továbbított vagy harmadik fél által a nevében gyűjtött személyes adatok vonatkozásában, és 
az utóbbi számára hozzáférhetővé teszi az adatkezelő nevében végzett feldolgozási tevékenységek 
nyilvántartását. Megtesz minden szükséges szakmai és szervezési intézkedést a feldolgozási 
tevékenységek és a személyes adatok biztonságának, titkosságának, elérhetőségének, integritásának és 
nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a megfelelő feltételek mellett és a GDPR 
követelményeinek megfelelően. Vállalja, hogy megfelelő biztosítékokkal látja el az Apave Tanúsítást, amely 
lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az általa elfogadott intézkedéseket. 
 
A választott biztonsági szintnek összhangban kell lennie az adatfeldolgozás során felmerülő adatkezelési 
kockázatok mértékével. Az Apave Tanúsítás bármikor kérheti a biztonsági szint módosítását annak 
érdekében, hogy javuljon a személyes adatok biztonsága és hatékonyabban tudjon kezelni bármilyen 
jogsértést. Ebből a célból az Apave Tanúsítás elvégzi a feldolgozási tevékenységek hatásvizsgálatait és 
előzetes kockázatelemzését, és a Szolgáltató vállalja, hogy együttműködik az e tekintetben kért módon. 
 
Az Apave Tanúsítás vállalja, hogy a személyes adatait feldolgozó személyek megfelelő képzést kapnak a 
személyes adatok védelméről, betartják az utasításait a feldolgozás tekintetében és gondoskodnak arról, 
hogy az adatok bizalmasak maradjanak. A Szolgáltató többek között vállalja, hogy segíti az Apave Tanúsítást 
azon kötelezettségének teljesítésében, amely az érintettek kéréseinek teljesítésére irányul jogaik gyakorlása 
céljából, és együttműködik a felügyeleti hatósággal. 
 
Adatáramlás: Szolgáltató vállalja, hogy az Apave Tanúsítás számára kezelt személyes adatokat nem adja 
ki az Európai Unión kívülre. Abban az esetben, ha ezt a szerződés szükségessé teszi, az Apave Tanúsítástól 
előzetesen írásos engedélyt kell kérnie, kivéve, ha ezt a törvényi szabályozás tiltja. 
 
Szolgáltató adatfeldolgozása: Szolgáltató nem vonhat be alvállalkozót azért, hogy az Apave Tanúsítás 
személyes adatait kezelje, csak akkor, ha az Apave Tanúsítás kifejezetten és írásos formában beleegyezik. 
Minden egyes utólag bevont alvállalkozó és cseréje egyedi és írásos hozzájárulást igényel az Apave 
Tanúsítás részéről. A hozzájáruló nyilatkozat pontosan meghatározza az alvállalkozói adatkezelési 
tevékenységeket és az alvállalkozói szerződés dátumait. A Szolgáltató vállalja, hogy átruházza az 
alvállalkozóira a szerződésben meghatározott kötelezettségeket. A Szolgáltató teljes körűen felelős marad 
az Apave Tanúsítás felé a saját kötelezettségvállalását illetően, amelyet az utólag bevont alvállalkozók által 
teljesít. 
 
Személyes adatok jogsérüléséről készült feljegyzés: Szolgáltató írásban tájékoztatja az Apave 
Tanúsítást minden olyan jogsérülésről, amely az általa alvállalkozóként, az alvállalkozói szerződésében 
meghatározott feladat elvégzésekor a személyes adatok kezelése során bekövetkezett. Szolgáltató köteles 
a jogsérülés tudomására jutásakor, de legkésőbb hetvenkettő (72) órán belül írásban tájékoztatni az Apave 
Tanúsítást. 
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EU-n kívüli adatáramlás: Szolgáltató vállalja, hogy nem ad ki személyes adatokat az Európai Unión kívülre. 
Abban az esetben, amennyiben ez az igény mégis felmerül a szerződés alapján, a Szolgáltató megszerzi 
másik fél előzetes jóváhagyását az adatáramlás és a garanciák vonatkozásában, valamint különösen 
garanciát vállal az adatok jogszabályi keretek közötti kezelésére. Minden esetben Szolgáltató marad felelős 
a személyes adatok kezelése során az Apave Tanúsítás felé vállalt kötelezettségeit illetően. 
 
Felelősség: Szolgáltató felelős az Apave Tanúsítással szemben minden olyan kárért, amely az alvállalkozói 
szerződésben foglalt személyes adok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeinek nem vagy elégtelen 
teljesítéséből származik. A Szolgáltató nem felelős indirekt károkért. 
A Szolgáltató csak abban az esetben felelős személyes adatok által egy természetes személynek okozott 
kárért, amennyiben nem tartotta be azokat a kötelezettségeket és törvényi előírásokat, amelyek kifejezetten 
az alvállalkozókra vonatkoznak, vagy ha az Apave Tanúsítás által előírt utasításoknak nem megfelelő vagy 
azokkal ellentétes módon járt el. Ha a személyes adatok sérelmét a Felek mulasztása okozta, akkor 
mindegyik fél viseli – felelősségük arányában – a mulasztás kapcsán kiszabott büntetéseket, kártérítéseket. 
 
Ellenőrzés: Az Apave Tanúsítás a szerződés ideje alatt saját költségén bármikor ellenőrizheti a Szolgáltatót 
az alvállalkozóra bízott személyes adatok kezelésére vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban. Az Apave 
Tanúsítás köteles az ellenőrzésről a Szolgáltatót minimum harminc (30) naptári nappal előtte írásban 
értesíteni, pontosan meghatározva a tervezett ellenőrzés tárgyát, amely kizárólag a szerződés 
végrehajtásához szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozhat. A Szolgáltató az ellenőrzés végén 
megkapja az arról készült jelentést. Amennyiben az ellenőrzés a Szolgáltató részéről feltár bármilyen eltérést, 
Szolgáltató különösen vállalja, hogy az előírt javító intézkedéséket az Apave Tanúsítással közösen 
megállapított határidőn belül elvégzi. A felek kötelezik magukat arra, hogy az ellenőrzés időtartamát a 
legoptimálisabbra korlátozzák. A szerződés végrehajtási ideje alatt évente egy (1) audit hajtható végre. 
Amennyiben ez az audit mulasztást tár fel, a helyreállítást követően egy ellenőrző audit végezhető, így a 
szerződés hatálya alatt maximum évente két (2) auditra kerülhet sor. Az audit költségét az Apave Tanúsítás 
viseli, míg a helyreállítást ellenőrző audit költségei a Szolgáltatót terhelik. 
 
A személyes adatok sorsa: A szerződés lejárta után - amennyiben a szerződés nem rendelkezik 
visszaállítási folyamatról - a Szolgáltató vállalja - betartva a törvényben meghatározott megőrzési és 
archiválási időt -, hogy megsemmisít minden olyan személyes adatot - azokkal a másolatokkal együtt, 
amelyeket a szerződés teljesítése érdekében készített -, amelyet az Apave Tanúsítás rábízott. 
 
Adatvédelmi tisztviselő (DPO): Az Apave Tanúsítás DPO-ját a Szolgáltató vagy a személyes adatok által 
érintett személy elérheti az alábbi címen: dpo@apave.com. 
 
A Szolgáltató vállalja, hogy átadja a DPO-jának és annak a személynek a nevét és elérhetőségét, akit 
felhatalmazott, hogy fogadja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kéréseket. 
 
Az adatkezelések leírása 
 

Az adatkezelés jellege Rögzítés, hozzáférés, tárolás, törlés. 

Az adatkezelés célja A szerződés tárgyának végrehajtása. 

Az adatkezelés eszközei A szolgáltatónak jóvá kell hagynia az alvállalkozói 
adatkezelési eszközöket. 

A kezelt személyes adatok Vezetéknév, családnév, cégnév, cím, telefonos 
elérhetőség, email cím, beosztás, aláírás. 

Az érintett személyek  Ügyfelek. 

Az adatok kezelésének helye Európai Unió 

Az adatkezelés időtartama A szerződés időtartama plusz 15 év 

Apave Tanúsítás DPO-ja Elérhetőség: dpo@apave.com 

A Szolgáltató által szállított elemek • az adatok besorolása 

• személyes adatok 

mailto:dpo@apave.com
mailto:dpo@apave.com
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• DPO neve 

• DPO elérhetősége 

Az Apave Tanúsítás által adott garanciák • Adatvédelmi politika 

• Kiberbiztonsági politika 

• Informatikai szabályzat 

 
 

12. VIS MAIOR 
 

Egyik fél sem vonható felelősségre a vállalt kötelezettségeinek részleges vagy teljes elmulasztása/nem 
teljesítése esetén, amennyiben annak oka egy vis maior esemény. 
 
Vis maior-nak számít minden olyan, a Felek hibáján kívül bekövetkező külső esemény, amely nem látható 
előre és nem lehet felkészülni rá. Ilyenek például a részleges vagy teljes sztrájk, vészhelyzet, természeti 
katasztrófa, a közlekedési eszközök blokádja, tűzvész, a telekommunikációs csatornák és internetes hálózat 
zárolása, az elektromos hálózat kimaradása, politikai események, kórházi ápolás, testi sérüléssel járó 
baleset, halál stb. 
 
Vis maior esetén egyik fél sem kérhet kártérítést azokért a károkért, amelyeket esetlegesen elszenvedett. 
 
Vis maior esetén az arra hivatkozni kívánó félnek feljegyzésben értesíteni kell a másik felet, amit a Szakmai 
és pénzügyi ajánlatban megadott e-mail címre kell elküldeni legkésőbb az eseményt követően két (2) nappal. 
A feljegyzésnek tartalmaznia kell a vis maiornak minősülő esemény bekövetkezésének pontos időpontját és 
valószínűsíthető végét. 
 
Mindaddig, amíg a vis maior fennáll, a tanúsítási szerződés felfüggesztésre kerül. 
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Amennyiben a vis maiornak minősülő esemény(ek) két (2) hónapnál tovább tartanak, az a fél, akivel szemben 
erre hivatkoztak, a Felek közötti egyéb megegyezés hiányában teljes joggal, írásban - bármilyen más 
kiegészítő figyelmeztetés és kártérítési igény nélkül – felmondhatja a tanúsítási szerződést. A felmondást 
ajánlott levélben, tértivevénnyel ellátva (vagy azzal megegyező módon nemzetközi szolgáltatás 
igénybevételével) köteles kiküldeni. 
 
13. PÁRTATLANSÁG 

 
Az Apave Tanúsítás fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a tanúsítási szolgáltatást, amennyiben a 
pártatlansága és függetlensége veszélybe kerülhet. 
Az Apave Tanúsítás: 

• nem ajánlhat vagy nyújthat tanácsadói szolgáltatást vállalatirányítási rendszerek terén; 

• nem hajthat végre belső auditokat az Apave Tanúsítás által tanúsított szervezeteknél; 

• nem tanúsíthat - az általa nyújtott szolgáltatás befejezését követő két (2) évig - olyan vállalatirányítási 
rendszert, ahol az Apave Tanúsítás belső auditokat végzett; 

• nem állíthat ki tanúsítványt olyan szervezet számára, amely esetén az Apave Tanúsítás és a szervezet 
közötti kapcsolat veszélyeztetné a pártatlanságot. 

 
14. FELELŐSSÉGBIZTOSITÁS 

 
Jelen szerződés teljes ideje alatt a Szervezet teljes körűen vállalja a felelősséget mindazon 
következményekért, amelyek a saját hibájából vagy mulasztásából bekövetkeznek és harmadik félnek anyagi 
és nem anyagi károkat (sérülés, életvesztés) okoznak. 
 
A Szervezet kötelezi magát arra, hogy saját költségén, szakmailag elismert és fizetőképes biztosító 
társasággal köt olyan szerződést, amely szerződés megfelelő fedezetet biztosítva garantálja, hogy jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek kielégítően eleget tudjon tenni. Szervezet különösen vállalja, hogy 
biztosítási szerződése jelen szerződés végéig érvényben maradjon. 
 
Az Apave Tanúsítás különösen kötelezi magát arra, hogy legjobb tudása szerint, a szabályok és törvényi 
keretek betartásával, valamint a megfelelő eszközök felhasználásával jár el szolgáltatásainak kivitelezése 
közben. 
 
Az Apave Tanúsítás csak lopás, alapvető kötelezettség súlyos megszegése vagy egy azzal kapcsolatos 
súlyos hiba esetén vonható felelősségre. Felelősségének bizonyítása a Szervezet feleadata. 
 
Amennyiben az Apave Tanúsítás felelőssége megállapítható, köteles a Szervezet felé annak veszteségeit, 
költségeit és kárait megtéríteni. A kártérítés összege - bármilyen mértékű és természetű is az elszenvedett 
kár -, nem haladhatja meg a nettó háromezer (3 000) Eurót. 
 
Abban az esetben, ha egy harmadik fél panasszal él az Apave Tanúsításnál vagy az Apave Tanúsítás ellen 
egy tanúsítványa kapcsán, a tanúsított Szervezet vállalja, hogy hozzáférést ad az Apave Tanúsítás számára 
minden olyan információhoz, amely lehetővé teszi számára, hogy rendezze ezt a vitát. 
 
Amikor az Apave Tanúsítás kiállít egy tanúsítványt a Szervezet számára, a Szervezet a tanúsítványt 
felhasználása során megfelelő értékén kezeli. A tanúsítvány megszerzése a Szervezet értékelését jelenti és 
nem garanciabiztosítást jelent. 
 
A Szervezet vállalja, hogy harmadik felek vitája esetén nem kér semmilyen biztosítékot az Apave 
Tanúsítástól a tanúsítvány értékének várható értelmezésére vonatkozóan. 
 
A tanúsítvány önmagában nem igazolja, hogy a Szervezet megfelel a nemzeti és/vagy nemzetközi 
törvénykezésnek és/vagy szabályozásoknak.  
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Általában véve - kivéve, ha az Apave Tanúsítás kifejezetten nem jelzi -, az Apave Tanúsítás 
auditjának/tanácsadói tevékenységének/értékelésének nem célja – és nincs is hozzá eszköze – hogy 
ellenőrizze, hogy a Szervezet betartja-e az őt érintő szabályozásokat, jogszabályokat.  
 
Következésképp a Szervezet nem jogosult kijelenteni, hogy ő maga vagy szolgáltatásai megfelelnek a 
nemzeti és/vagy nemzetközi szabályozásoknak és törvénykezésnek csak azért, mert rendelkezik 
tanúsítvánnyal. 
 
A Felek kijelentik, hogy az Apave Tanúsítás nem tehető felelőssé a Szervezet vagy egy harmadik fél által 
okozott olyan hibáért – bármilyen természetű legyen is az – amely olyan termék miatt következett be, amely 
az audit/tanácsadói tevékenység/ értékelés tárgyát képezte, és az Apave Tanúsítás kiállított részére egy 
vagy több tanúsítványt. 

 
15.  TÖRVÉNY ÉS JOGGYAKORLAT 

 
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés a magyar jogrend hatálya alá tartozik. 
 
Amennyiben jelen szerződés rendelkezéseiben hiányosság tapasztalható vagy nehézség merül fel az 
értelmezésében a szerződés végrehajtása során, Felek megállapodnak abban, hogy jogaik érvényesítése 
során kizárólag a magyar jogot alkalmazzák. 
 
Amennyiben egy alkalmazandó állami rendelet felülírja jelen szerződés valamely rendelkezését, az a többi 
rendelkezés érvényességét nem befolyásolja. 
 
Felek törekednek arra, hogy békés úton rendezzenek minden vitát, amely a jelen szerződés értelmezésével 
vagy teljesítésével kapcsolatban felmerülhet. Megállapodnak abban, hogy amennyiben nézeteltérés van, 
írásban jelzik azt a másik félnek. Az esettől függően a feljegyzés kézhezvételétől számított egy (1) hónapon 
belül találkoznak, vagy kapcsolatba lépnek egymással, ismertetve a vita okait. 
 
Amennyiben a feljegyzés kézhezvételét követő három (3) hónapon belül nem állapodtak meg, Felek vállalják, 
hogy nézeteltérésükkel az Apave Tanúsítás székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulnak. 
 
16. HIVATALOS CÍMEK 

 
Mindegyik fél hivatalos címe az, amelyet megjelölt a Tanúsítási szerződés Szakmai és pénzügyi ajánlatában. 
A Feleknél történő bármely - székhelyet és/vagy cégnevet érintő – változásról kötelesek a másik felet a 
módosítás bekövetkezte előtt egy (1) hónappal írásban értesíteni.  
 
17. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
Jelen szerződés cikkeinek címei tisztán tájékoztató jellegűek, nem befolyásolják semmilyen módon azok 
jelentését vagy értelmezését. 
 
Az a tény, hogy az egyik fél nem, vagy csak késve alkalmazza jelen szerződés valamely pontját, nem 
értelmezendő az adott ponttól való elállásnak, vagy jelen szerződés módosításának. 
 
Abban az esetben, ha a magyar joggyakorlat semmisnek vagy érvénytelennek nyilvánítja jelen szerződés 
egy pontját, a szerződés egésze nem veszti érvényét, kivéve, ha ez által a szerződés a lényegétől lett 
megfosztva. 
 
Jelen szerződés bármely pontjának semmissé nyilvánítása esetén a Felek kötelesek közös megegyezésre 
jutni annak érdekében, hogy a megsemmisített cikket egy olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely a 
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legközelebb áll a szerződés jogi és gazdasági céljaihoz és fenntartja annak egyensúlyát. A Felek 
megállapodnak abban, hogy megegyezés hiányában a magyar kiegészítő rendelkezéseket alkalmazzák. 
 
Jelen szerződés kizárólag akkor módosítható, ha a Felek közös és megegyező akaratukkal a módosítást 
elfogadják és aláírják. Az utólagos módosítás szerves és elválaszthatatlan részét képezi jelen szerződésnek, 
és ez által a szerződésre vonatkozó együttes rendelkezések hatálya alá tartozik. 
 
 


