
 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 

 

 
Kiadás: 3.  1/2 oldal 
Kiadás dátuma: 2019. szeptember 

 

NYILATKOZAT 
A PÁRTATLANSÁG ÉS A DISZKRIMINÁCIÓ MENTESSÉG BIZTOSÍTÁSÁRÓL 

E nyilatkozatban a pártatlanság és függetlenség vonatkozásában kinyilvánítjuk, hogy a 
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. – a továbbiakban KTI –, mint több – jogilag 
szabályozott – területet érintően Kijelölt és Bejelentett Szervezet a megfelelőségértékelési 
tevékenységét minden esetben a tevékenység tárgyától és a tárgyban érdekelt gazdasági szereplőtől 
függetlenül, pártatlanul, minden olyan befolyástól mentesen végzi, mely a megfelelőségértékelés 
objektivitását veszélyeztetné: 

 a KTI és vezető tisztségviselője, továbbá annak – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott – közeli 
hozzátartozója, 

 a KTI vonatkozó megfelelőségértékelés végrehajtásáért felelős szervezeti egységeinek 
megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzete (a továbbiakban személyzet) és azok – a 
Polgári Törvénykönyvben meghatározott – közeli hozzátartozói 

nem vesznek részt –– az értékelés tárgyát képező termék tervezésében, gyártásában, 
összeszerelésében, forgalmazásában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában és 
jogilag függetlenek az ilyen tevékenységet végző gazdasági szereplőktől, továbbá nem képviselik a 
felsorolt tevékenységekben résztvevőket, 

valamint működésileg független 

 azoktól az entitásoktól, amelyek ki vannak jelölve a termék forgalomba hozatalára, üzembe 
helyezésére vonatkozó meghatalmazások, licencek, biztonsági tanúsítványok, kiadására; 

 olyan szervezetektől, amelyek a balesetek kivizsgálásáért felelősek. 

A KTI nem végez a tulajdonában levő leányvállalat esetében minőségirányítási rendszer értékelést, 
tanúsítást, vagy jóváhagyást. 

A KTI nem ajánl fel, nem végez minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tanácsadást. 

A KTI nem végez belső auditot azon megrendelők számára, akik esetében minőségirányítási rendszer 
értékelést, vagy jóváhagyást végzett. 

A KTI nem értékel és hagy jóvá olyan minőségirányítási rendszert, amelyre vonatkozóan a KTI 
megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetének tagja belső auditot végzett, ha az 
értékelés, vagy jóváhagyás a belső audit befejezése után két éven belül történne. 

A KTI nem értékel és hagy jóvá olyan minőségirányítási rendszert, amelyre vonatkozóan tanácsadást, 
vagy belső auditot végeztek, és a tanácsadást, vagy belső auditot végző szervezet valamint a KTI 
megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetének tagja közötti kapcsolat elfogadhatatlan 
mértékben veszélyezteti a KTI pártatlanságát. 

A KTI nem adja ki alvállalkozásba az értékelést és a jóváhagyást minőségirányítási rendszerekkel 
kapcsolatos tanácsadást végző szervezeteknek, mert ez elfogadhatatlan mértékben veszélyeztetné 
pártatlanságát. 

A megfelelőségértékelési tanúsítást KTI nem hirdeti vagy ajánlja úgy, hogy az kapcsolatban áll egy ilyen 
terméket tervező, gyártó, kivitelező, karbantartó, vagy forgalmazó, továbbá az ilyen vasúti 
rendszerrel/termékkel kapcsolatban szakértést, tanácsadást végző szervezet tevékenységeivel. 

A KTI minden esetben megteszi az intézkedést a nem helyénvaló állítás helyesbítésére, amelyben 

 egy ilyen terméket tervező, gyártó, telepítő, karbantartó, vagy forgalmazó, továbbá 

 az ilyen termékkel kapcsolatban szakértést, tanácsadást végző  

szervezet azt állítja, vagy azt a látszatot kelti, hogy a megfelelőségértékelés egyszerűbben, könnyebben, 
gyorsabban, vagy olcsóbban szerezhető meg, ha az Ő szolgáltatását veszik igénybe. 
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A KTI nem tesz olyan nyilatkozatot, és nem kelt olyan látszatot, hogy a megfelelőségértékelési tanúsítás 
egyszerűbben, könnyebben, gyorsabban vagy olcsóbban szerezhető meg, ha a kérelmezők egy 
meghatározott tervező, gyártó, telepítő, karbantartó, vagy forgalmazó, továbbá az ilyen termékkel 
kapcsolatban szakértést, tanácsadást végző szervezet szolgáltatásait veszik igénybe. 

A KTI nem veszi igénybe annak a személynek a szolgáltatásait résztvevőként sem értékelésben, sem 
más értékelési és jóváhagyási tevékenységben, ha az említett személy részt vett a szóban forgó 
kérelmező minőségirányítási rendszerére vonatkozó tanácsadásban (beleértve azokat is, akik ebben 
vezetőként vettek részt), a tanácsadás befejezését követő két éven belül. 

A KTI biztosítja, hogy fel tudjon lépni pártatlanságának más személyek, testületek vagy szervezetek 
tevékenységéből eredő veszélyeztetésével szemben. 

A KTI megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzete, továbbá a Tanúsítási Tanácsadó 
Testület, amelyek befolyásolhatják a megfelelőségértékelési tevékenységet, pártatlanul működnek, és 
nem engednek a pártatlanságot veszélyeztető semminemű kereskedelmi, pénzügyi vagy más 
nyomásnak. 

A személyzet konkrét megfelelőségértékelési tevékenység végzésére történő kijelölésekor 
alapkövetelmény, hogy a folyamatban csak olyan személy vehet részt, aki a KTI pártatlanságának, 
függetlenségének biztosítása érdekében nem folytat olyan tevékenységet, amely sérti a KTI 
pártatlansággal kapcsolatos alapelveit, vagy bizalmatlanságot ébreszthetne vele szemben. 

A pártatlanságáról a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetnek nyilatkoznia kell, 
minden megfelelőségértékelési tevékenység végzésére történő megbízás során. 

A KTI minden megfelelőségértékelési tanúsítás megkezdése előtt értékeli, és jegyzőkönyvben elemzi a 
megfelelőségértékelési tanúsításból eredő érdek-összeférhetetlenségeket, beleértve azokat az érdek-
összeférhetetlenségeket is, amelyek a fennálló kapcsolatokból erednek. Abban az esetben, ha a 
kapcsolat veszélyezteti a pártatlanságot, a KTI dokumentálja a tényállást, és igazolja, hogy miképpen 
küszöböli ki, vagy csökkenti a lehető legkisebb mértékűre az ilyen veszélyt. 

A pártatlanság és diszkrimináció mentesség biztosítása vonatkozásában kinyilvánítjuk, hogy: 

 A KTI minden olyan kérelmező számára elérhetővé teszi a szolgáltatásait, amelynek a 
tevékenységei a működési körén belül esnek. 

 A KTI a megfelelőségértékelési tevékenységét minden kérelmező számára egységes feltételekkel 
biztosítja. A KTI a kérelmezőkkel szemben egységes feltételrendszert alkalmaz. 

 A megfelelőségértékelési tevékenység igénybevételének lehetősége, valamint a KTI értékítélete 
független a kérelmező kilététől, nagyságától, vagy valamely egyesülethez, vagy érdekcsoporthoz 
való tartozásától, továbbá a már kiadott tanúsítványok számától. 

 A KTI nem támaszt indokolatlan anyagi-, vagy egyéb körülményeket a megfelelőségértékelési 
tevékenység igénybevételével kapcsolatban. 

 A termék ellenőrzési-, értékelési- és jóváhagyási, valamint felülvizsgálati- és tanúsítási kritériumai 
minden esetben – a kérelmező kilététől függetlenül – egységesek, és kifejezetten a 
megfelelőségértékelési tanúsítás tárgyát képező termékre korlátozódnak. 

 A KTI a megfelelőségre vonatkozó döntést minden esetben az adott, konkrét termékre vonatkoztatva 
hozza meg. 

 A KTI megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetének díjazása független az elvégzett 
megfelelőségértékelési tevékenységek számától és eredményétől. 
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