WTR-01-06 Tanúsítási rend
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok (SRF) tanúsítására
MSZ EN ISO/IEC 17067:2013 1b séma alapján

I. A Tanúsítási
Rend alkalmazási
területe, általános
elvek

A jelen Tanúsítási Rend a
WESSLING Hungary Környezetvédelmi,
Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság, mint Tanúsító Szervezet által végzett termék tanúsításra
vonatkozik Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok (SRF) területen.
Az SRF termék megfelelőségének tanúsításánál alkalmazott követelményrendszer az
MSZ EN 15359:2012 Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Jellemzés és osztályok
című szabvány.
A Tanúsító Szervezet tanúsítási rendszere az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány
szerinti eljárásrenden alapul, megfelelőségértékelési rendje az MSZ EN ISO/IEC
17067:2013 útmutató alapján épül fel.

II. Vonatkozó
dokumentumok

A Tanúsítási eljárás lefolytatásához az alábbi dokumentumok benyújtására van
szükség:
•
•

•

III. Terméktanúsítás
kérelmezése

IV. Tanúsítási
eljárás menete

Gyártói nyilatkozat a vizsgált SRF eredetéről;
Technológiai leírás;
Gyártói nyilatkozat a vizsgálati tételek nagyságáról, gyártási idejéről.

A termékek tanúsítását bármely gyártó/fejlesztő, forgalmazó, vagy felhasználó, jogilag
azonosítható szervezet – Ügyfél – kérelmezheti. A terméktanúsítás kérelmezését a
Tanúsító Szervezet által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott KÉRELEM
formanyomtatvány kitöltésével és a Tanúsító Szervezethez történő megküldésével
lehet kezdeményezni.
I.

Előkészítés
a)

Dokumentáció ellenőrzés
A vonatkozó MSZ EN 15539:2012 szabványkövetelmények szerinti
dokumentáció ellenőrzése.

b)

Mintavétel:
A vonatkozó mintavételi szabvány szerint a WESSLING Hungary
Kft. akkreditált laboratóriuma által.

II.

Jellemzők meghatározása
Termékvizsgálat
Az MSZ EN 15539:2012 szabványban felsorolt szabványok szerint.

III.

Értékelés
A vizsgálati eredmények és a benyújtott dokumentáció értékelése az MSZ
EN 15539:2012 szabvány követelményeknek való megfelelés
szempontjából.

IV.

Döntés
Döntés a termék szabvány követelményeknek történő megfelelőségéről,
a tanúsítvány kiadásáról.

V.

Tanúsítvány kiadása
A tanúsítvány, a tanúsítás tárgyát képező termék mennyiségére
vonatkozik, melyet a vizsgált tételek jellemeznek.
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V. A Tanúsítvány
érvényessége és
fenntartása

A Tanúsítási szerződésben meghatározott tanúsított termék mennyiségére vonatkozik
és a meghatározott időtartamra szól, általánosan 2 évre.
A Tanúsítvány fenntartásának feltételei:
• a tanúsított termék az érvényességi idő alatt folyamatosan kielégíti a
vonatkozó termék- és tanúsítási követelményeket, beleértve az időközben
bekövetkező változtatásokat is;
• a tanúsított termékre vonatkozó szabvány követelmények változatlanok;
• az Ügyfél folyamatosan teljesíti a Tanúsítási szerződésben vállalt
kötelezettségeit;

•
VI. Fellebbezés és
panaszbejelentés

VII. A tanúsított
státuszra történő
hivatkozás

az Ügyfél mindenkor tiszteletben tartja a jelen Tanúsítási Rend szabályait és a
Tanúsítási szabályzatban foglaltakat.

Az Ügyfél a Tanúsító Szervezet Tanúsítási eljárás során hozott döntéseivel szemben
kifogással élhet.
Az Ügyfél egyéni jog- vagy érdeksérelme esetén a Tanúsító Szervezet ügyvezetője
részére panaszt nyújthat be.
A Tanúsítvány által tanúsított Termék vonatkozásában a Tanúsítványt változatlan
alakban, teljes terjedelemben lehet felhasználni.
Az Ügyfél a Tanúsítványt reklámozási céllal is jogosult felhasználni.

VIII. A tanúsítás
eredményének
publikálása

A Tanúsító Szervezet nyilvántartást vezet a kiadott és visszavont Tanúsítványokról,
kérésre információt ad a Tanúsítványok érvényességével kapcsolatban.

IX. További
szabályok

A tanúsítási eljárással kapcsolatos további részletszabályokat a Tanúsítási szabályzat
tartalmazza.
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