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Kapcsolódó dokumentumok formátuma 
<a Beszerzési Osztályunkon vagy a Zöld beszerzéseket támogató részlegnél érhető el>
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„SOC kezelési rendszer önellenőrző lap” (Új/Rendszeres)
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Tisztelt Beszállítónk!

Nagyra értékeljük a K&F, gyártási és beszerzési tevékenységünk során nyújtott segítségét.

Ezért nagyon nagyra értékeljük megértésüket és tevékenységünk további támogatását.

2015. szeptember 25.
Magyar Suzuki Zrt.

A K&F, beszerzési, gyártási és értékesítési tevékenységek globalizálódásával csak úgy tudunk lépést tartani, ha 
erőteljesebben támogatjuk a környezetvédelmi tevékenységeket - nem csak Európában, hanem a világ összes 
olyan országában és régiójában, ahol jelen vagyunk.

1. Bevezetés

Ezúton szeretnénk megismertetni Önnel „Zöld beszerzési iránymutatásunkat”. Vállalatunk társadalmi 
felelősségvállalásának fontos részét képezi az a törekvésünk, hogy globális szinten védjük a környezetet - ebben 
kérjük megértésüket és szoros együttműködésüket, amiért előre is nagyon hálásak vagyunk.

Annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni a környezetvédelemmel kapcsolatos új irányoknak, például a 
környezetre káros anyagokra vonatkozó szabályozás szigorításának, számos szabványt és ellenőrzési 
kritériumot foglaltunk össze.

[1]



�A környezetvédelmi jogszabályok szigorú betartása, és saját szabványaink követése.
�A környezetre káros anyagok használatának csökkentése üzleti tevékenységünk során és
     és termékeinkben
�Környezetvédelmi kezelési rendszerünk folyamatos javítása.
�A környezetvédelemmel kapcsolatos kommunikáció erőteljes népszerűsítése.

[Környezetvédelmi hitvallás]

[Alapvető környezetvédelmi irányelvek]

Jól tudjuk, hogy a Föld jövőjére mindannyian hatással vagyunk, ezért a Suzuki minden 
tőle telhetőt megtesz a környezet megóvása érdekében, hiszen csak így örökíthetünk 
tiszta környezetet és bőségben élő társadalmat a következő generációra.

A Suzuki környezetvédelmi tevékenységeit a Suzuki globális környezetvédelmi alapszabálya szabályozza, amelyet 
2002 márciusában fogadtak el (majd 2006 decemberében átdolgozták).

[2]

2. A Suzuki globális környezetvédelmi alapszabálya

Az alapszabály koncepciója értelmében a teljes szervezeten belül rendszeresen népszerűsítjük a környezetvédelmi 
tevékenységeket.

A Suzuki globális környezetvédelmi 



A Suzuki a „zöld beszerzés” fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:

Zöld beszerzés = „Zöld termékek beszerzése zöld beszállítóktól”

<Zöld termékek>

=

<Zöld beszállítók>

A vállalat társadalmi felelősségvállalásának kialakításában fontos szerepet játszik a „zöld beszerzés” támogatása.

Zöld beszerzési irányelv = „Zöld termékeket szerzünk be zöld beszállítóktól”

(1) Az iránymutatás alkalmazásának kezdete
Az iránymutatás 2015. szeptember 25-én lépett hatályba.

(2) Hatókör

Az iránymutatást a Magyar Suzuki Zrt. gyáraiban, irodáiban stb. az alkatrészek és egyéb anyagok beszerzési és 
szállítási tevékenységeire kell alkalmazni.

　3-1 A zöld beszerzés fogalma

=

　3-2 A zöld beszerzés szabályzata

Az iránymutatás minden olyan beszállítóra vonatkozik, amely a Magyar Suzuki Zrt. gyáraiba, irodáiba stb. 
alkatrészeket és egyéb anyagokat szállít be (*).

• A környezetvédelmi kezelési rendszer 
bevezetésére törekvő beszállítók

A környezetvédelemben aktív szerepet játszó 
beszállítók

• Az SOC anyagokra vonatkozó kezelési 
rendszer bevezetésére törekvő beszállítók

Alkatrészek, beszerzett anyagok, alapanyagok, 
anyagrészek, csomagolóanyagok, gépek és 
berendezések (a továbbiakban: „alkatrészek és egyéb 
anyagok”)

• A környezetre káros anyagokat (aggodalomra okot 
adó anyagokat) szabályozó törvényeknek és 
rendeleteknek megfelelő alkatrészek és egyéb anyagok
• Olyan alkatrészek és egyéb anyagok, amelyek nem 
tartalmaznak tiltott anyagokat, és ezzel kapcsolatban 
tanúsíthatók

A „Suzuki globális környezetvédelmi alapszabálya” értelmében az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalmon keresztül és a biológiai sokféleség megőrzésével beszállítóinkkal együtt aktív szerepet játszunk a 
globális környezetvédelemben, és a fenntartható fejlődésen alapuló társadalom megteremtésében.

　3-3 A zöld beszerzési iránymutatás hatóköre

[3]

A beszerzési osztályunkon nemrég bevezetett „Zöld beszerzések támogatására vonatkozó rendszer” a kapcsolódó, 
vállalaton belüli osztályokkal folytatott kommunikációban erőteljesen támogatja a zöld beszerzéseket.

3. A zöld beszerzések koncepciója

　3-4 Zöld beszerzések támogatására vonatkozó rendszer



A kért teendőket az alábbiakban beszállítói kategóriánként soroljuk fel.

   - -

    

(*1) Ld. „Suzuki által ellenőrzött vegyi anyagok” (1. Függelék).

-



SOC anyagok kezeléséért felelős személy 
kinevezése

 

Másodlagos (tier 2) és egyéb beszállítók 
ellenőrzése

  

 

Mivel a kért lépések a beszállítói kategóriáktól függően eltérőek, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi „Zöld 
beszerzéssel kapcsolatos teendők listáját”.

Termékeink nem tartalmazzák

4-4
Környezetvédelmi erőfeszítések a beszállítók üzleti 
tevékenységében





4. Kérés a beszállítók felé

(1) 

A zöld beszerzésekkel kapcsolatos alábbi lépések megtételét azért kérjük, hogy a Suzuki zöld beszerzésekre
vonatkozó szabályzatának megfelelően biztosítani tudjuk a „zöld termékek beszerzését zöld beszállítóktól”.
A kért lépések az alábbiakat foglalják magukba: (1) „A környezetvédelmi rendelkezések teljesítése”, (2) 
„Környezetvédelmi kezelési rendszer kialakítása”, (3) „SOC anyagok kezelési rendszerének kialakítása”, (4) 
„Környezetvédelmi erőfeszítések a beszállítók üzleti tevékenységében”, (5) „Zöld beszerzéssel kapcsolatos 

 

SOC anyagok kezelési rendszerének kialakítása



(   )





-

(2)







(3)

(   )
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Egyéb (*2)

„Magyar Suzuki Zrt. zöld beszerzések 
támogatására vonatkozó megállapodása”

-



(3)

A Magyar Suzuki Zrt. auditjának végrehajtása(5)

„SOC kezelési rendszer önellenőrző lapja”   

[4]

(   ) (   )

(1)

Zöld beszerzéssel kapcsolatos dokumentumok benyújtása

„A” környezetvédelmi felmérési jelentés és „B” 
környezetvédelmi felmérési jelentés

-IMDS adatbevitel(2)



A Suzuki „SES N 2402” műszaki szabványnak 
való megfelelőség



4-6

-

Tiltott anyagok használatának elkerülése <*1>



(4)



Beszállítói kategóriák

-



Csomagolóanyago
k

Csomagolás 
anyagai

Járműtartozé
kok

Zöld beszerzéssel kapcsolatos teendők listája



(*2) Amennyiben az importált termékek vagy alkatrészek azbesztet tartalmazhatnak, külön azbeszt-mentességet 
igazoló tanúsítványra is szükség van, és mintavétellel kell igazolni, hogy tartalmaz-e azbesztet vagy sem.

-



 A környezetvédelmi rendelkezések teljesítése

Termékeink 
Gépek

Berendezése
k

(   )



4-5 

Környezetvédelmi kezelési rendszer kialakítása  

Habár az „SOC anyagok kezelési rendszerének kialakítását” ebben az iránymutatásban külön kezeljük a 
„Környezetvédelmi kezelési rendszer kialakításától”, előfordulhat, hogy az Önök vállalatánál az SOC anyagok kezelése 
a környezetvédelmi kezelési rendszer vagy a minőség-irányítási rendszer részét képezi.

Alkatrészek

Alapanyagok 
és közvetlen 
fogyóeszközö

k

4-1 

4-2



* Ld. 4-5 (2) „A” környezetvédelmi felmérési jelentés és „B” környezetvédelmi felmérési jelentés.

(1) Akik már megszerezték a környezetvédelmi kezelési rendszerre vonatkozó külső tanúsítványt

　 * Külső tanúsítvány lehet az ISO 14001 (nemzetközi), ECO-ACTION 21 (Japán), és ECO-STAGE (Japán).

(2)

Egyéb prioritások az alábbiak:
(1) Kevés zaj, rezgés vagy kellemetlen szag használat közben

(2)

(3)

(4) Újrahasznosítható dizájn alkalmazása
(5) A részanyagokra vonatkozó környezetvédelmi adatok közzététele
(6)

* Ld. 4-5 (3) „SOC  kezelési rendszer önellenőrző lapja”.

(1) A beszállítóknak ki kell nevezni az SOC anyagok kezeléséért felelős személyt.

(2)

<Ezért van szükség az IMDS-re>
(i)  Annak megerősítésére (bemutatására), hogy nem használnak tiltott anyagokat
(ii)
(iii)  Újrafelhasználhatóság és újrafeldolgozhatóság kiszámítására (ELV irányelv Európában)

(iv)

A vonatkozó alkatrészekről és az adatszolgáltatás határidejéről a beszállítók külön részletes értesítés kapnak az
 „IMDS irodától”.

A beszállítóktól azt várjuk, hogy a vállalat társadalmi felelősségvállalásának (CSR) részeként tartsák be a környezetvédelmi 
törvényeket és rendelkezéseket.

A Magyar Suzuki Zrt. az üzleti kapcsolatok során előnyben részesíti azokat a beszállítókat, amelyek erőfeszítéseket tesznek az 
SOC anyagok kezelési rendszerének kialakítására.

Az SOC anyagokra vonatkozó tanúsítással kapcsolatban a Magyar Suzuki Zrt. arra kéri a beszállítókat, hogy a Magyar 
Suzuki Zrt-nek szállított összes alkatrészben és egyéb anyagban megtalálható környezetre káros anyagokról adják meg 
az adatokat.

Szívesebben alakítunk ki üzleti kapcsolatot olyan beszállítókkal, akik aktív szerepet játszanak a környezetvédelemben (az alábbi 1.
vagy 2. tétel megvalósításával).

[5]

Vegyi anyagok, levegő és víz használatának alacsony szintje, illetve ártalmatlanításkor a talajszennyezés
alacsony szintje
Újrahasznosított anyagok vagy alkatrészek használatán, ill. méretcsökkenésen keresztül erőforrás- vagy 
energiamegtakarítás

A darabolás során keletkező por referenciasúlyának kiszámítására (az autóipari újrahasznosításról szóló 
japán jogszabály)

Ezen kívül ki kell nevezni az IMDS adatbevitel felelősét, aki a Magyar Suzuki Zrt. kérésére megadja a 
termékekben található vegyi anyagok adatait. (Ezeket a Magyar Suzuki Zrt. által kialakított speciális 
formanyomtatványokon kell megadni.)

　4-1 A környezetvédelmi rendelkezések teljesítése

Akik még nem szerezték meg a környezetvédelmi kezelési rendszerre vonatkozó külső tanúsítványt, de már 
folyamatban

　4-3 SOC anyagok kezelési rendszerének kialakítása

　4-2 Környezetvédelmi kezelési rendszer kialakítása

Az erőforrások megtakarítására, súlycsökkentésre, valamint a vegyi anyagok használatának csökkentésére tett
erőfeszítések, beleértve a csomagolóanyagokat is.

 Az SVHC anyagok ellenőrzésére, és ha vannak, a tartalom meghatározására (REACH rendelet 



[Suzuki IMDS használati kézikönyv]
https://www.mdsystem.com/magnoliaPublic/ja/public/faq/OEMInfo/Suzuki.html

 
(3)

(4) Másodlagos (tier 2) és egyéb beszállítók ellenőrzése

(5) A Magyar Suzuki Zrt. auditjának végrehajtása

(1)         (4) Vízfogyasztás csökkentése

(2)         (5) Energia-megtakarítás támogatása

(3) Hulladékcsökkentés

(1) „Magyar Suzuki Zrt. zöld beszerzések támogatására vonatkozó megállapodása”

(1) Az új beszállítóknak ezt azelőtt kell elküldeniük, hogy üzleti tevékenységüket megkezdenék velünk.

(2) Azoknak a rendszeres beszállítóknak, akik még nem küldték el, azonnal be kell küldeniük.

A beszállítóknak meg kell felelni a Suzuki „SES N 2402” műszaki szabványának.

* Azok a beszállítók, akik nem rendelkeznek „SES N 2402 (SOC korlátozás)” szabvánnyal, lépjenek kapcsolatba a 
Beszerzési Osztályunkkal vagy a Zöld beszerzéseket támogató részlegünkkel.

CO2-kibocsátás csökkentése

<Beszállítói kategóriák>

[6]

　A beszállítóktól az alábbi erőfeszítéseket várjuk a környezetre káros anyagok csökkentése érdekében üzleti tevékenységük során.

* A „Megállapodás” formanyomtatványa Beszerzési Osztályunktól, illetve Zöld beszerzéseket támogató 
részlegünktől szerezhető be.

Alkatrészek, anyagok/részanyagok, beszállított anyagok

* Amennyiben a „Magyar Suzuki Zrt. zöld beszerzésekre vonatkozó iránymutatását” módosítjuk, Beszerzési 
Osztályunk, illetve Zöld beszerzéseket támogató részlegünk értesítést küld a módosításról. Azok a beszállítók, akik 
már elküldték a Megállapodást, ellenőrizzék a módosított iránymutatást, és amennyiben kifogásaik vannak a 
módosítás ellen a módosításról 
szóló e-mail dátumától számított 90 napon belül lépjenek velünk kapcsolatba. Ha ezen az időhatáron belül nem 
kapunk visszajelzést vagy kérdést, a módosított verziót elfogadottnak kell tekinteni.

　4-4 Környezetvédelmi erőfeszítések a beszállítók üzleti tevékenységében

VOC-kibocsátás csökkentése

* A fenti tételekre vonatkozó adatokat 
   nem szükséges beküldeni.

A beszállítóknak nem szabad olyan tiltott anyagokat használniuk, amelyek a „Suzuki 
által ellenőrzött vegyi anyagok listájában” szerepelnek (1. Függelék).

　4-5 Zöld beszerzéssel kapcsolatos dokumentumok benyújtása

Csomagolóanyagok, gépek és berendezések

<Beszállítói kategóriák>

Ezért minden beszállítónak - beleértve a másodlagos, harmadlagos és egyéb beszállítókat (alvállalkozókat) - meg kell 
felelniük a környezetvédelmi törvényeknek és jogszabályoknak, ki kell alakítani a környezetvédelmi irányítási 
rendszert és a társadalmi megfelelőség irányítási rendszerét, valamint erőfeszítéseket kell tenniük a SOC anyagok 
csökkentésére üzleti tevékenységük során.

Mivel az autóipar rengeteg alvállalkozóból álló, nagyon széleskörű alapokon nyugszik, szükség van a teljes ellátási 
lánc együttműködésére, beleértve a másodlagos beszállítókat és egyéb beszállítókat is.

A zöld beszerzések kölcsönös megértésének erősítése érdekében a beszállítóktól azt várjuk, hogy elküldjék a „Magyar 
Suzuki Zrt. zöld beszerzések támogatására vonatkozó megállapodását” (az alábbiakban „Megállapodás”), ezzel 
tanúsítják, hogy egyetértenek a „Magyar Suzuki Zrt. zöld beszerzésekre vonatkozó iránymutatásával” (és annak 
esetleges módosításaival).

Ezen kívül nem szabad olyan tiltott anyagokat használniuk, amelyek „A Suzuki által 
ellenőrzött vegyi anyagok listájában” szerepelnek (1. Függelék).

Az alkatrészek és egyéb anyagok megszokott minőségellenőrzése mellett előfordulhat, hogy a környezetvédelmi 
kezelési rendszer és a SOC anyagok kezelési rendszer auditjára is szükség van, ebben kérjük az együttműködésüket.



(2) „A” környezetvédelmi felmérési jelentés és „B” környezetvédelmi felmérési jelentés

Ezek a felmérések a beszállítók „környezetvédelmi kezelési rendszerének létrehozására” vonatkoznak.
(1) Az új beszállítóknak a beszállítók kiválasztása során kell elküldeniük ezeket a jelentéseket.

(2)

(3) „SOC anyagok kezelési rendszerének önellenőrző lapja”

Ezzel az ellenőrzőlappal az SOC anyagok kezelési rendszerének aktuális állapotát lehet bemutatni.

(1) Az új beszállítóknak a beszállítók kiválasztása során kell elküldeniük ezeket a jelentéseket. <Új tételek>

(2)

　

* Azoknak a beszállítóknak, akik már rendelkeznek külső tanúsítással, az „A” környezetvédelmi felmérést kell 
elküldeni.

• „B” környezetvédelmi 
felmérés

⇒  A környezetvédelmi kezelési rendszerre vonatkozó külső tanúsítvány 
megerősítése esetén

* Az „A” környezetvédelmi felmérési jelentéssel és „B” környezetvédelmi felmérési jelentéssel kapcsolatban keresse 
Beszerzési Osztályunkat, illetve Zöld beszerzéseket támogató részlegünket.

• „A” környezetvédelmi 
felmérés

A rendszeres beszállítóknak évente egyszer önellenőrzést kell végrehajtani a <rendszeres tételekre> 
vonatkozóan, és az ellenőrzőlapot kérésünkre el kell küldeniük.

Azoknak a rendszeres beszállítóknak, akik most szereztek külső tanúsítványt környezetvédelmi kezelési 
rendszerükről, illetve régi tanúsítványukat megújították, módosították vagy törölni kényszerültek, a fenti 
beszámolót kell elkészíteniük.

   Azoknak a beszállítóknak, akik még nem rendelkeznek külső tanúsítvánnyal, mind az  „A” környezetvédelmi 
felmérést, mind a „B” környezetvédelmi felmérést el kell küldeni.

　4-6 Egyéb

Amennyiben az importált termékek vagy alkatrészek azbesztet tartalmazhatnak, külön azbeszt-mentességet igazoló tanúsítványra is 
szükség van, és mintavétellel igazoljuk, hogy tartalmaz-e azbesztet vagy sem.

Az új beszállítóknak, miután üzleti kapcsolatba léptek velünk, a következő „(2) Rendszeres beszállítók” 
c. fejezetben leírt eljárást kell követniük.

* A „SOC kezelési rendszer önellenőrző lapja” Beszerzési Osztályunktól, illetve Zöld beszerzéseket támogató 
részlegünktől szerezhető be.

⇒  Önkéntesen bevezetett környezetvédelmi kezelési rendszer aktuális 
állapotának megerősítése esetén
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Ilyen esetekben a felelősünk értesíti az érintett beszállító(ka)t a szükséges dokumentumokról és egyéb kérésekről. Az ebben 
tanúsított együttműködést nagyra értékeljük.



　Az iránymutatás közzététele az alábbiak szerint történik.

(1)

https://webedi.suzuki.hu/webedi/site/login.php#

Kezdőoldal -> Hírek -> Magyar Suzuki Zrt. zöld beszerzésekre vonatkozó iránymutatása

(2)

Ezután a dokumentum hatályba lép.

Beszerzési Osztály Magyar Suzuki Zrt.

Részletek
Létrehozás

Az Ön vállalatának illetékes PU 
beszerzője
PU egység/ csoportvezetők támogatásával
Osztályvezető-helyettes: MITANI Masayuki 
Osztályvezető: LIEBL Zoltán

　5-2 A benyújtott adatok kezelése

　5-4 Átdolgozások nyilvántartása

5. Egyéb

　5-1 A „Magyar Suzuki Zrt. zöld beszerzésekre vonatkozó iránymutatásának” kezelése

　5-3 Kapcsolat és dokumentumok címzettje

H-2500 ESZTERGOM Schweidel József utca 52.
Email: greenproc.MSC.PU@suzuki.hu

Amennyiben az Iránymutatás és a „Suzuki által ellenőrzött vegyi anyagok listája (1. 
Függelék)” módosításra kerül, Beszerzési Osztályunk vagy a Zöld beszerzéseket támogató 
részlegünk e-mailben megküldi a vonatkozó információkat minden beszállítónak.
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„Magyar Suzuki Zrt. zöld beszerzésekre vonatkozó iránymutatását” a Magyar Suzuki Zrt. alábbi 
weboldalán tesszük közzé.

A beszállítók által megadott összes adatot kizárólag a Magyar Suzuki Zrt. használja, ezeket bizalmas adatként kezeli, 
és a vállalaton kívül senkivel nem osztja meg.

Azonban azt figyelembe kell venni, hogy az információkat kérésre esetenként meg kell adni kormányzati szerveknek, 
illetve környezetvédelemmel foglalkozó állami szervezeteknek, például az egyes országok tanúsító testületeinek.

2015. szeptember 25.
Kiadás dátuma:


