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Etikai Kódex
Az auditor köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel növeli a partnerek
megbecsülését és a Magyar Szabványügyi Testület tanúsító tevékenysége iránti
bizalmat. Tudatában van annak, hogy olyan testülettel működhet együtt, amelyik a
magyar nemzeti címert használja.
Az MSZT auditora az írott és íratlan etikai szabályokat köteles betartani. A tanúsítási
eljárásra vonatkozó megbízási szerződések az etikai szabályok elválaszthatatlan
részét képezik, betartásuk kötelező.
Az auditor köteles mind a partnerek, mind a tanúsító szervezet tevékenységével
kapcsolatban tudomására jutott információkat bizalmasan kezelni.
Az auditor más tanúsító szervezet, vagy a tanácsadást folytató szervezetek
tevékenységét nem minősítheti.
Az auditornak vissza kell utasítania bármilyen, az auditálandó részéről feléje
irányuló megvesztegetési kísérletet, és ezt haladéktalanul jelentenie kell a
Tanúsítási Titkárság vezetőjének.
Annál a partnernél, akinél az auditornak üzleti kapcsolata, érdekeltsége van, auditori
megbízást nem szabad vállalnia.
Az auditor nem vehet részt olyan szervezet tanúsítási eljárásában, amelynél ő maga
vagy munkáltatója tanácsadási tevékenységet végzett, vagy azzal a megbízását
megelőző 2 éven belül gazdasági érdekeltségi rendszerben állt.
Az auditor nem tehet olyan kijelentést, amely azt sugallaná, hogy a tanúsítás
egyszerűbb, gyorsabb vagy olcsóbb egy adott tanácsadási vagy képzési/oktatási
szolgáltatás igénybe vételével.
Az auditor, az adott cégnél korábban az MSZT nevében auditálást végző másik
auditor munkáját, hozzáértését, kompetenciáját vagy reputációját nem
kérdőjelezheti meg.
Az auditor köteles lehetőség szerint mindent megtenni azért, hogy a partner
irányítási rendszere az audit(ok) során folyamatosan fejlődjön, az eredményessége
és hatékonysága javuljon.
Az MSZT és a partner szerződéses viszonyát érintő döntést az auditor önállóan
nem hozhat, ennek szükségességére köteles a tanúsítási menedzser figyelmét
felhívni.
Az auditor köteles úgy eljárni, hogy működése ne jelentsen veszélyforrást – pl.
hőkezelési vagy veszélyes folyamatok ellenőrzésekor.
Az auditor minden körülmények között köteles az MSZT TT eljárási rendjében
meghatározottakat betartani.
Kivonat „Az auditorokra/szakterületi szakértőkre vonatkozó szakmai és etikai követelmények” eljárási
utasításból.
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