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A HARMADIK FÉL ÁLTALI ELLENŐRZÉS ÉS TANÚSÍTÁS
HOZZÁADOTT ÉRTÉKE
KIK VAGYUNK, ÉS MIVEL FOGLALKOZUNK
A CEOC International egy európai szövetség, mely 30 taggal rendelkezik 21 országból. Tagjaink
további 60 országban tevékenykednek szerte a világon, és több, mint 111.000 embert
foglalkoztatnak.
A CEOC International tagjai (magán-, állami-, és kormányzati szervek) harmadik fél általi független
megfelelőségértékelési szolgáltatásokat biztosítanak a vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás területén.

A megfelelőség-értékelést akár kötelező szabályozások,
akár a jól bevált gyakorlat miatt végzik, célja az emberek
és a környezet védelme. Tagjaink többsége az EU vagy a
nemzeti jogszabályok által tanúsított, elismert
szakember. A CEOC tagok a mindennapi élet
legkülönbözőbb területein kínálják szolgáltatásaikat, mint
például munkahelyi egészségvédelem és biztonság,
energia és környezetvédelem, orvosi és fogyasztási
cikkek, ipari üzemek, mobilitás, vállalati társadalmi
felelősségvállalás, stb. Tagjaink gépeket, lifteket,
nyomástartó
berendezéseket,
kazánokat,
orvosi
eszközöket,
kábeleket,
élményparki
játékokat,
fogyasztási
cikkeket,
háztartási
berendezéseket,
játékokat, elektromos és fűtőberendezéseket, vegyi
üzemeket, erőműveket, csővezetékeket és épületeket
vizsgálnak, ellenőriznek és tanúsítanak.

ISO/ CASCO a
Megfelelöségértékelés
Definíciója
“Megfelelőségértékelés"-nek nevezzük azt a
folyamatot, mely annak bizonyítására szolgál,
hogy a termék, eljárás, szolgáltatás, személy
vagy irányítási rendszer (pl. ISO 9001}
megfelel az előírt követelményeknek. Ezeket a
követelményeket az ISO / IEC Nemzetközi
Szabvány tartalmazza. Az ISO / LEC szabvány
használata
a
megfelelőség-értékelési
eljárásoknál harmonizációt teremt az egész
világon, mely, nem csak megkönnyíti az
országok közötti nemzetközi kereskedelmet,
hanem elősegíti az országokon belüli
kereskedelmet is azáltal, hogy a fogyasztót
biztosítja arról, hogy a termék vagy
szolgáltatás megfelel a követelményeknek.

A CEOC tagok széleskörű szolgáltatásaikkal támogatják a technológiai fejlődést és az innovációt,
melyek általában a fenntartható gazdasági növekedés és jólét alapjait biztosítják. Ennek előfeltétele
az, hogy a gyártók, forgalmazók, felhasználók és a fogyasztók megbízhatnak az ipari és fogyasztói
termékek legmagasabb szintű biztonsági és minőségi védelmében. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági
szereplők, a hatóságok, a társadalom és a piac biztos lehet benne, hogy a világszerte forgalmazott
termékek, és szolgáltatások megfelelnek az előírt követelményeknek, legyenek azok jogszabályban
előírtak, vagy a gazdasági partnerek által önkéntes alapon vállaltak.

Bizalmat a termékek és folyamatok iránt a megfelelőségértékelés során
leghatékonyabban egy független harmadik fél tud biztosítani. Ennek a
bizalomnak alap pillérei: a kompetencia, a semlegesség és a tárgyilagosság.
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Egy harmadik félként működő, független megfelelőségértékelő testület nem vesz részt a tervezés,
gyártás, szállítás, javítás és karbantartás folyamatában. A későbbiekben tehát nem alakul ki
érdekellentét a a vizsgálati eredmény, az ellenőrzés és tanúsítás terén. Ez áll szemben a gyártó vagy
beszállító puszta önbevallásával.
Tagjaink hozzáértését és semlegességét az akkreditáció biztosítja."
Az akkreditáció egy pártatlan értékelési eszköz, mely hiteles nyilatkozatot jelent mind az önkéntes
és a kötelező területén működő megfelelőségértékelő testületek műszaki kompetenciájáról,
pártatlanságáról és szakmai integritásáról." Az akkreditáció így hitelességet és a bizalmat teremt,
ugyanakkor biztosítja az akkreditált megfelelőségértékelő szervezetek (CAB) azonos szintű
kompetenciáját Európa egész területén.

A HARMADIK FÉL KÜLÖNBÖZŐ ÉRDEKELT F ELEK PARTNERE
A harmadik fél általi ellenőrző és tanúsító szervezetek hozzáadott értéket jelentenek a következő
csoportok számára: törvényhozók / állami hatóságok, gazdasági szereplők és fogyasztók.

Harmadik fél bevonásával hozzáadott érték a hatóságok
számára
Egy harmadik fél képes segítséget nyújtani a törvényhozóknak azon feladatuk ellátásában, melynek
célja az állampolgárok védelme. Az Európai Unió célja és kötelezettsége a magas szintű védelem
biztosítása: "A Bizottság javaslataiban [...] az egészségügy, a biztonság, a környezetvédelem és a
fogyasztóvédelem vonatkozásában alapul kell venni a magas szintű védelmet."
A vizsgálat, az ellenőrzés és a tanúsítás során a harmadik fél biztosítja, hogy a termékek,
szolgáltatások, a műszaki berendezések, stb. megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, és a
lehető legkisebb veszélyt jelentik a társadalom és a környezet számára.
A CEOC tagjai nagy számban értékelik a termékeket, mielőtt azok piacra kerülnek. Ez azt jelenti,
hogy a minősített termékeknek arra az időpontra, melytől megvásárolhatók és használhatók, meg
kell felelniük a jogszabályi előírásoknak. Ennek az elővigyázatos szemléletmódnak az alkalmazásával
a harmadik fél általi megfelelőség értékelés hatékony eszközt biztosít a biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi jogszabályok érvényesítéséhez, valamint a közösség védelmének javítása
érdekében. A megfelelőség értékelés támogatja a hatóságokat ezen kötelezettségeik teljesítésében,
amikor is saját maguk nem rendelkeznek az ezekhez szükséges megfelelő erőforrással, vagy
kompetenciával. Továbbá, ez vezet a costs by cause elvhez és a lean struktúrához, mivel a piaci
szereplők közvetlenül részt vesznek benne azáltal, hogy delegálják a harmadik fél értékelési
szolgáltatásait és átveszik a felelősséget közfeladatok céljainak teljesítésével, ugyanakkor kevesebb
állami beavatkozás (adókból fizetett) szükséges.
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LIFT
295.000 lift vizsgálat évente
14.000 biztonsági hiányosságról értesítés
VILLÁSTARGONCA
370.000 vizsgálat évente
16.000 biztonsági hiányosságról értesítés
NYOMÁSRENDSZEREK
480.000 rendszer vizsgálata évente
1.623 biztonsági hiányosságról értesítés
MOBIL EMELŐ MUNKAÁLLVÁNYOK
62.000 vizsgálat évente
1.400 biztonsági hiányosságról értesítés
NAGYNYOMÁSÚ PRÉSGÉPEK
25.000 vizsgálat
1.500 biztonsági hiányosságról értesítés
MOZGÓLÉPCSŐK ÉS MOZGÓJÁRDÁK
25.000 vizsgálat
1.500 biztonsági hiányosságról értesítés

Harmadik fél bevonásával
hozzáadott érték a gyártók és a
szolgáltatók számára
Költségcsökkentés: Harmadik fél bevonása csökkenti a
gyártók, valamint a szolgáltatók költségeit, és jelentősen
növeli termékeik / szolgáltatásaik versenyképességét. Minél
előbb kerül be a termelési láncba a megfelelőség értékelés,
annál költséghatékonyabb. Egyrészt komoly tervezési
"hibákat" lehet feltárni és megoldani igen korai szakaszban.
Másrészt a termelési fázisban észlelt problémákat a
helyszínen fedezik fel, nem pedig a termékek szállítását és
forgalomba hozatalát követően. Ezért a gyártási
késedelmek,
a
költséges
visszahívások
és
a
termékfelelősségi kockázatok jelentősen csökkennek.

Source: SAFed (UK)

Hírnév: A függetlenül értékelt termékek a biztonság és a
használatra való alkalmasság szempontjából kerülnek ellenőrzésre. Ennek következtében erősödik a
termék iránti bizalom, a gyártó és a márka hírneve. Más szóval, elkerülhetők a magas költségek, a
hírnevet érintő esetleges károk, a gyártási hibák és termék visszahívások, amennyiben a termékek a
piacra kerülésük előtt független értékelésen esnek át.

Előnyök a kis-és középvállalatok számára: harmadik fél bevonása költséghatékony módja a
vonatkozó szabályoknak való megfelelésnek, különösen a kis-és középvállalatok számára, de más
cégeknek is, anélkül, hogy időt, pénzt és erőforrásokat fordítanának a vonatkozó jogi rendelkezések
és szabványok alapján saját tudásbázis létrehozásához és fenntartásához, valamint megfelelő saját
vizsgálati infrastruktúra kiépítéséhez. Ez különösen igaz, amikor a vállalatok új piacokon kívánnak
terjeszkedni, és szükségük van arra, hogy tájékozódjanak az új piac összes szükséges termék /
szolgáltatás követelményeiről. A harmadik fél több helyszínen való jelenléte segíthet megbirkózni
ezekkel a globális kihívásokkal.
A megfelelőség értékelés kiszervezése nem az egyetlen előny, melyet a harmadik fél nyújthat,
különösen a kis-és középvállalatok számára; a megfelelőség értékelés ugyancsak segíthet a kis-és
középvállalatoknak a világpiaci versenyben. A harmadik fél általi megfelelőség értékelés
összehasonlíthatóvá teszi a termékeket, és elősegíti a versenyt a világpiacon, mivel igazolja, hogy a
termékek megfelelnek a szükséges feltételeknek, és így értékesíthetők szerte a világon.

Marketing eszköz: Végül, a harmadik fél általi megfelelőség értékelés marketing eszközként is
használható, harmadik félként működő cégek közül sokan rendelkeznek erős és nemzetközileg
elismert védjeggyel, mely a termékek / szolgáltatások biztonságát és jó minőségét jelentik. Ezek
segíthetik a fogyasztókat a választásban. Önkéntes terméktanúsítás választása esetén, a gyártók
könnyen bizonyíthatják, hogy minden követelménynek eleget tettek, valamint lehetőségük van az
üzleti kockázatok csökkentésére (termék visszahívások, felelősségi kérdések stb.)
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Harmadik
fél
bevonásával
hozzáadott érték a fogyasztók
számára
Termékbiztonság: A fogyasztók elvárják,
hogy a forgalomba kerülő termékek
biztonságosak legyenek. Ez azt jelenti,
hogy nem biztonságos termékeket nem
szabad piacra bocsátani.
A fogyasztóknak nagyobb biztonságot jelent, ha
tudják, hogy a termékeket előzetesen már
tesztelték, ellenőrizték és min ősítették.
Önkéntes Terméktanúsítás: Önkéntes terméktanúsítás esetén a piacra kerülő termékek legnagyobb
része rendelkezik harmadik fél általi tanúsító szervezet védjegyével. A fogyasztók tudják, hogy
bízhatnak a harmadik fél általi értékelésben, és a védjegy segítségével felismerik a biztonságos
termékeket.

Átláthatóság: a bizalmat növeli a termék / szolgáltatás megfelelőség értékelése során tapasztalható
átláthatóság; egyértelmű követelmények vannak arra vonatkozólag, hogy egy terméknek /
szolgáltatásnak milyen megfelelésre van szüksége a biztonságos besoroláshoz, és a fogyasztók
tájékozódhatnak ezekről a kritériumokról.

Következtetés
Harmadik fél jelenléte hozzáadott értéket teremt a társadalom egésze számára. Nem csak
biztonságot nyújtanak, de a megfelelőséget további szempontok szerint is értékelik, mint például a
környezetvédelem vagy a társadalmi felelősségvállalás, stb.
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A harmadik fél által biztosított előnyök több területet is lefednek:
 Azok a gyártók, akik biztonságos feltételek mellett biztonságos termékeket állítanak elő,
pénzt takaríthatnak meg, és sok esetben versenyképesebbek, mivel náluk kevesebb az
üzleti kockázat (termék visszahívás, felelősségi kérdések stb);
 Az állam gondoskodik polgárai biztonságáról azáltal, hogy kötelezővé teszi a magas
kockázatot jelentő termékek vizsgálatát, ellenőrzését és minősítését egy független
harmadik fél által;
 A fogyasztók bizalmát növeli, ha független fél által bizonyított, hogy a termékek /
szolgáltatások megfelelnek az összes vonatkozó követelménynek,
 A harmadik fél általi tanúsítás és védjegy hozzájárul a termék / szolgáltatás biztonsági
követelményeivel kapcsolatos hiányzó információk csökkentéséhez,
 A harmadik fél általi tanúsítvány hatékony módja lehet a Lean State megvalósításának
támogatásához.

A harmadik fél függetlensége: Fontos megjegyezni, hogy csak egy harmadik fél tudja biztosítani
ezt a hozzáadott értéket, mivel ő nem csak kompetens, de
független is. A függetlenség azt jelenti, hogy nem áll fenn
=
összeférhetetlenség, mint az első fél (gyártók / beszállítók) és
BIZALOM + ÁTLÁTHATÓSÁG
a második fél (felhasználók) esetében. A harmadik fél
függetlensége és kompetenciája az ISO 17000 és az EN 45000
szabványokon alapul, amely meghatározza azokat a követelményeket, melyeket a harmadik félnek
be kell tartania. Ezek a követelmények világszerte ismertek, így elősegítik a termékek és
szolgáltatások határokon átnyúló elfogadhatóságát.
KOMPETENCIA + FÜGGETLENSÉG
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