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Az ARCO International Kft., mint önálló jogi személy működteti ARCO International Kft. Ellenőrző 
szervezet (továbbiakban Ellenőrző szervezet) szervezeti egységét.  

Az Ellenőrző szervezet az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert 
működtet a 

Nukleáris gépész technológiai rendszerek, rendszerelemek, berendezések, csővezetékek, impulzus 
vezetékek, csővezetéki, és nyomáshatároló elemek, azokat tartó és alátámasztó szerkezetek vizsgálati 
folyamatának „A” típusú megfelelőség ellenőrzése során a gyártási folyamatban előírt vizsgálatok 
végrehajtásának -, beszerzési folyamatban előírt vizsgálatok végrehajtásának -, helyszíni szerelési 
folyamatban előírt vizsgálatok végrehajtásának -, üzembehelyezési folyamatban előírt vizsgálatok 
végrehajtásának megfelelőség ellenőrzése; valamint  

Nukleáris villamos és irányítástechnikai technológiai rendszerek, rendszerelemek, berendezések 
vizsgálatai folyamatának „A” típusú megfelelőség ellenőrzése során a gyártási folyamatban előírt vizsgálatok 
végrehajtásának -, beszerzési folyamatban előírt vizsgálatok végrehajtásának -, helyszíni szerelési 
folyamatban előírt vizsgálatok végrehajtásának, üzembehelyezési folyamatban előírt vizsgálatok 
végrehajtásának megfelelőség ellenőrzése  

alkalmazási területen és amely eredményeként a megkívánt műszaki színvonalon megbízható 
megfelelőségi ellenőrzési eredményeket szolgáltat a pártatlanság és bizalmasság megtartásával. 

Az Ellenőrző szervezet, mint „A típusú” ellenőrző szervezet (harmadik félként működő ellenőrző 
szervezet) a szabvány követelményeit teljesítve független, amilyen mértékben azt a szolgáltatások 
végzésének feltételei, körülményei megkövetelik. Az Ellenőrző szervezet vezetése biztosítja a függetlenséget, 
és szükség esetén a tulajdonosokat is bevonja annak biztosításába. Az Ellenőrző szervezet működésében 
független az érintett felektől és működését az alábbi célok és elvek szerint irányítja. 

Az ellenőrző szervezet: 

a) és annak tagjai nem vesznek részt olyan tevékenységekben, amelyek az ellenőrzési 
tevékenységeikkel összefüggő ítéletalkotási függetlenségükkel és tisztességükkel összeférhetetlenek, nem 
vesznek részt az ellenőrzött tételek tervezésében, gyártásában, szállításában, telepítésében, vásárlásában, 
tulajdonlásában, használatában vagy karbantartásában, 

b) nem része olyan jogi személynek, amely az ellenőrzött tételek tervezésével, gyártásával, 
szállításával, telepítésével, vásárlásával, birtoklásával, használatával vagy karbantartásával foglalkozik, 

c) nem kapcsolódik olyan külön jogi személyhez az alábbiak szerint, amely részt vesz az ellenőrzött 
tételek tervezésében, gyártásában, szállításában, telepítésében, vásárlásában, birtoklásában, használatában 
vagy karbantartásában, ilyen: 

1) a közös tulajdon, kivételt képezhet az olyan esetet, ahol a tulajdonosok nem képesek 
befolyásolni az ellenőrzéseredményét; 

2) a szervezetek vezetésében jelen lévő közös tulajdonosi megbízottak, vagy az ezeknek 
megfelelő egyéb személyek, kivéve képezhet az olyan eset, ahol ezek a személyek olyan funkciókkal 
rendelkeznek, amelyeknek nincs befolyása egy ellenőrzés eredményére; 

3) az ugyanazon magasabb irányítási szint felé történő közvetlen beszámolás, kivéve ahol ez 
nem befolyásolhatja egy ellenőrzés eredményeit; 

4) szerződéses kötelezettségek vagy más olyan módozatok, amelyeken keresztül befolyásolható 
egy ellenőrzés eredménye. 

A Társaság vezetősége kijelenti, hogy az Ellenőrző szervezet mentes minden olyan külső és belső 
kereskedelmi, pénzügyi és más ráhatástól, amely műszaki ítéletalkotását befolyásol(hat)ja. Az Ellenőrző 
szervezet vezetősége kijelenti, hogy a szervezeten belül végzett más tevékenységek és ebben munkát végzők 
gazdasági vagy műszaki szempontból sem előnyösen, sem hátrányosan nem befolyásolják az Ellenőrző 



 

Politika 

Kiadás:1, Változat:1 (2022.01.07.) Oldal: 2 /2 
 

© Felhasználásra kizárólag jogosult: ARCO International Kft.  Elektronikusan készített és kezelt dokumentum, aláírás nélkül érvényes. 

Fájl: ARCO_Kft_Politika_k1_2021-01-15_utolsó_változtatás_2022-01-07.docx 

szervezet munkatársait a pártatlan eredményalkotásban, így biztosítva az esetlegesen ellentétes érdekű 
szervezeti egységektől való függetlenséget. 

Az Ellenőrző szervezet minőségirányítási rendszer megfelelő működtetésén és folyamatos fejlesztésén 
keresztül növeli az ellenőrzések megbízhatóságát, az Ügyfél igények minél jobb kiszolgálását, 
elégedettségének további erősítését és ez által az Ellenőrző szervezet szakmai és gazdasági potenciáljának, 
valamint piaci pozíciójának javítását.  

Az Ellenőrző szervezet biztosítja az ellenőrzések elvégzéséhez a szükséges erőforrásokat. Az Ellenőrző 
szervezet vezetősége biztosítja, valamint biztosíttatja a tevékenységhez megfelelő környezetet és 
feltételeket. 

Az Ellenőrző szervezet minden munkatársa megfelelően ismeri és munkájában alkalmazza a MSZ EN 
ISO/IEC 17020:2012 szabvány szerinti Minőségirányítási Kézikönyvet, valamint a kapcsolódó ellenőrzési 
követelményeket, eljárásokat és utasításokat. 

Az Ellenőrző szervezet vezetése minden munkatársától elvárja: 

• az ellenőrzéseket a legjobb tudása szerint, az adott módszerre elvárható pontossággal, az 
érvényes előírások alapján, reprodukálhatóan végezze, 

• a döntéseit kellő körültekintéssel, függetlenül, pártatlanul a bizalmassági követelmények 
betartásával a szükséges ismeretek birtokában az adott pillanatra jellemző körülmények alapján hozza 
meg, 

• a megállapításait minden esetben az Ügyfelek és más külső ráhatásának kizárásával tegye 
meg, 

• az Ügyfeleitől kapott információkat felhasználás előtt megalapozottság szempontjából 
vizsgálja meg, 

• az ellenőrzési eredményeket a formai és tartalmi követelmények betartásával dokumentálja, 
beleértve mind a papír alapú, mind az elektronikus dokumentálási módszereket, 

• folyamatosan képezze magát, fejlessze szakmai ismereteit ön- és szervezett képzés 
keretében, vegyen részt a szakmai életben. 

Az Ellenőrző szervezetben munkát végzők szakképzettsége feleljen meg a tevékenységükből eredő 
követelményeknek. A munkatársak szakmai ismereteiket rendszeresen bővítsék, szakmai konferencián 
kapott vagy folyóiratokban vagy interneten található információkkal, valamint az előírások változását 
ismerjék meg. A folyamatos képzéshez és a szakmai kompetenciák fejlesztéséhez az Ellenőrző szervezet 
vezetősége a lehetőségekhez mérten minden támogatást megad. 

Az Ellenőrző szervezet munkatársai az ellenőrzéseket minden esetben az érvényes előírások szerint 
végezzék, szakszerű és gyors munkavégzéssel törekednek az Ügyfél elégedettség kivívására és megtartására. 
Az ellenőrzési eredményeket minden kétséget kizáró módon, az pontos műszaki tartalom megadásával és az 
adott formai követelmények betartásával dokumentálják. 
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