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Megbízó neve: AQUA Szolgáltató Kft. 

Megbízó vezető képviselője: Csapó Imre ügyvezető 

Megbízó székhelye/címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4. központi telephely 95 fő 

Állandó telephelyek tevé-
kenységekkel együtt1: 

9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 15. Óvártej előkezelő szennyvíztelep 
(1 fő) 
9241 Jánossomorja, Franck utca 54. Ivóvíztelep - 5 fő 
9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4. központi telephely 95 fő 
ivóvíz termelés és elosztás; szennyvízelvezetés és kezelés; víziközmű kivitele-
zési szolgáltatás 

Ideiglenes helyszínek tevé-
kenységekkel együtt: 

 

Az audit céljai2: 2. szakasz esetén 

− Információ és bizonyítékok nyerése arról, hogy a szervezetre vonatkozó valamennyi szabvány, 
vagy más rendelkező dokumentum követelményei teljesülnek. 

− Megtekinteni a teljesítmény figyelemmel kísérését, mérését, a jelentéseket és átvizsgálásokat 
a teljesítmény fő céljairól a szabvány, vagy más rendelkező dokumentum elvárásainak megfe-
lelően. 

− Az irányítási rendszer képességét és teljesítményét az alkalmazandó jogszabályi és egyéb sza-
bályozó vagy szerződéses követelmények való megfelelés tekintetében. 

− A szervezet folyamatainak szabályozását áttekinteni. 

− A belső audit és vezetőségi átvizsgálás dokumentumainak áttekintése. 

− Meggyőződés a vezetőség felelősségéről, a szervezet politikájának megvalósulásáért. 

Tanúsított tevékenységek: ivóvíz termelés és elosztás; szennyvízelvezetés és kezelés; víziközmű kivitele-
zési szolgáltatás 

Kijelölt auditor csoport tagjai 
(szerepeltetni kell a kísérő, 
megfigyelő vagy tolmács 
személyeket is): 

Név: Lábodi Csaba Státusz: vezető auditor 

    

Audit kritériumai: MIR, KIR, MEBIR 

Audit típusa: Második éves felügyeleti audit 

 Integrált 

Audit időtartama/dátuma: 2021.05.21-22. és 05.25-29. 

Az auditor csoport összefoglaló megállapításai és következtetései: 

1. Az audit összefoglalása 

A szervezetnél bekövetkezett változások: A rendszert érintő változás a szervezetnél nem történt. 

Nem alkalmazható szabvány követelmények 
(ISO 9001 esetén): 

8.3. 

Nem alkalmazható szabvány követelmé-
nyek indoklása: 

-A szervezet termék tervezést nem végez, a szabványpont nem 
értelmezhető a tevékenységre. 

Előző auditon feltárt nemmegfelelőség(ek), 
fejlesztési területek visszaellenőrzése, 
valamint a helyesbítő tevékenységek ered-
ményességének értékelése: 

Az előző auditeseményen eltérés felvételére nem került sor. 

 

Tanúsítási jel szabályainak ismertetése, 
jelhasználat ellenőrzése TSzF3 alapján 

URL bemásolása KÖTELEZŐ ahol a jelhasználatot ellenőrizte az 

 
1 Az audit során vizsgált telephelyet és az ott zajló vizsgált tevékenységet aláhúzással vagy kivastagítással kell jelölni! 
2 Az auditor által célul kitűzött további feladatok itt szerepeltethetők! 
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(marketing anyagok, weboldal, csomagolá-
sok, jegyzőkönyvek): 

auditor!!! 

Megújító audit esetén, az előző ciklus 
eredményességének értékelése: 

− Előző ciklus nemmegfelelőségeinek 
értékelése. 

− Az auditjelentésekben meghatáro-
zott fejlesztési javaslatok megva-
lósulása/meg nem valósulása. 

− A tanúsított irányítási rendszer tel-
jesítménye. 

 

2. A tervezett auditprogram megvalósulása: 

Az audit alkalmával, a teljes tanúsított tevékenységi kör felülvizsgálata megtörtént. 
(Amennyiben nem, melyek nem?)  

IGEN 

 

NEM 
Nem vizsgált tevékenységek: 

Az audit alkalmával, az ISO 9001-es szabvány valamennyi követelményének felülvizsgálata 
megtörtént. (Amennyiben nem, melyek nem?)  

IGEN 

 

NEM 
Nem vizsgált szabványpontok: 

Az auditra fordított idő, eltért az audittervtől.  

IGEN 

 

NEM Amennyiben igen, milyen mértékben és mi volt az oka: 

Az audit ideje alatt voltak kedvezőtlen körülmények (tűz, áramszünet, áradás), amelyek 
hatással voltak az audittevékenységre.  

IGEN 

 

NEM 
Kedvezőtlen körülmények voltak: 

A telephelyek felülvizsgálata az auditprogramnak megfelelően megtörtént. (Amennyiben 
nem, kérem rögzítse mely telephelyek felülvizsgálata tekintetében történt változás!)  

IGEN 

 

NEM 
Módosult telephely felülvizsgálatok: 

Az audit alkalmával, az ISO1 4001-es rendszer környezeti hatásainak felülvizsgálata az au-
ditprogramnak megfelelően megtörtént. (Amennyiben nem, kérem rögzítse, mely környezeti 
hatások felülvizsgálatában történt változás!) 

 

IGEN 

 

NEM 

Módosult környezeti hatások felülvizsgálata: 

Az audit alkalmával a munkavállalók (és a munkahelyen előforduló személyek) egészségét és 
biztonságát veszélyeztető kockázat értékelés ellenőrzése megtörtént-e az auditprogramnak 
megfelelően. 

 

IGEN 

 

NEM 

3. Az audit céljainak megvalósulása 

A tanúsított irányítási rendszer(ek) megfelelnek az auditkritériumoknak.  

IGEN 

 

NEM Indoklás: 

A tanúsított szervezet irányítási rendszere, képes biztosítani az alkalmazandó jogszabályi és 
egyéb szabályozó és szerződéses követelményeknek való megfelelést. (Az irányítási rendszer 

tanúsítása, nem azonos a jogi megfelelést vizsgáló audittal!) 
 

IGEN 

 

NEM 

Indoklás: 

 
3 A mindenkor érvényes tanúsítási szerződéses feltételek elérhető a tanúsító szervezet honlapján! 
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4. Az irányítási rendszer erősségei: 

− vezetői elkötelezettség 

− szakértelem 

− elhivatottság 

5. Az irányítási rendszer gyengeségei / Javasolt fejlesztési területek: 

− -- 

6. Az audit során rögzített nemmegfelelőségek felsorolása: 

− -- 

7. Az irányítási rendszer működése / Az audit megállapításai4: 

A szervezet környezete: A szervezet vezetése felülvizsgálta azokat a külső-, belső tényezőket, amelyek 
befolyásolják/befolyásolhatják a szervezet működését az integrált irányítási rend-
szer eredményességét. (Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03.) 

Felülvizsgálta továbbá a szervezet tevékenységével érintettek körét, elvárásaikat 
és az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeket. Az érintet-
tek körének meghatározása és értékelése megfelelő, módosítása nem volt szüksé-
ges. Forrás: Csapó Imre 2021.05.29. 

A Jogszabálylista vezetése folyamatos, felülvizsgálata a vezetőségi átvizsgálás 
alakalmával megtörtént. Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03. 

Az integrált irányítási rendszer alkalmazási területe a Kézikönyvekben (Minőségirá-

nyítás Kézikönyv 2018.04.05. 1. kiadás, Környezetirányítási kézikönyv 2018.04.05. 1. kiadás, 

Munka és egészségvédelmi Kézikönyv 1. kiadás 2020.01.01.) meghatározásra ke-
rült, felülvizsgálata megtörtént (2021.05.03.), egyezik az auditori megbízásban 
szereplővel. 

A szervezet vezetése felülvizsgálta a szervezet működéséhez és az integrált irányí-
tási rendszer fenntartásához szükséges folyamatokat, azokat megfelelőnek és 
aktuálisnak ítélték. Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03. 

Vezetői szerepvállalás: A járványhelyzet kezelésével kapcsolatban a vezetés feladatokat és szabályokat 
határozott meg, melyek betartását folyamatos felügyelet alatt tartotta. A vírus-
helyzetre való tekintettel kihelyezett ügyfélszolgálatot hoztak létre a „Irodaház-
ban” épületben a többi szolgáltatóval együtt (Erkel Ferenc u. 10.), Eseménynaplót 
vezettek az elrendeléstől vezetve (intézkedések, szabályzatok, adatok, nyilvántar-
tások, oltottság), krízismenedzsment teamet alakítottak: szabályzatok, szerelőpá-
rok a kocsikban, létszám megfelezése, stb, BPN-nel csatlakozás otthoni géppel 
(laptopok beszerzése a vezetőknek), nem keveredhettek a telephelyek dolgozói, 
fizették a PCR teszt és nettó 50.000 Ft-ot gyógyszerre. Forrás: Csapó Imre 
2020.05.18. 

A vezetés vezetői szerepvállalását az audit ideje alatt (2021.05.21-22. és 05.25-
29.) és a hozott intézkedésekkel folyamatosan igazolja, Munka és egészségvédelmi 
Kézikönyv 1. kiadás vezetői átvizsgálása és hatályba léptetése, vezetőségi átvizs-
gálások jegyzőkönyvei, dokumentációs rendszer felülvizsgálata, irányítási rendszer 
alkalmazási terület-, a szervezet környezete, érintettek igényei-, dokumentációs 
rendszer-, beszállítók, alvállalkozók köre és teljesítménye-, jogszabálylista átvizs-
gálás, MIR-KIR-MEBIR oktatás és belső audit elrendelése, az auditeseményen való 
folyamatos részvétel, célok meghatározása a szervezet minden területe és szintje 
számára, személyes napi részvétel a szervezet működésének irányításában és fel-
ügyeletében. 

A szervezet vezetése folyamatosan biztosítja a szervezet és az irányítási rendszer 
működéséhez szükséges erőforrásokat, mint pl.: üzemorvos, munkaegészségügy: Dr 

 
4 A megállapításokat kérjük kifejtett mondatokban, cégre szabottan megfogalmazni! 
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Ágh László és Társa Háziorvosi egészségügyi Szolgáltató Bt. (Dr.Ágh László pecsét 
32557,  eng.sz.: 1312-3/1997, Fogl. eü kódszám: 080098100)  2018.08.23-
2018.09.30.), munkavédelem, tűzvédelem: Simon Katalin 2018.04.26., rágcsálóir-
tás szolgáltatási szerződés A-TOX Kft 2000.12.05.), KIR-MIR-MEBIR vezető: Tolnainé 
Török Tünde  

A szervezet vezetése felülvizsgálta a szervezet tevékenységével kapcsolatos koc-
kázatokat és kezelésükre hozott intézkedéseket (Vezetőségi átvizsgálás jegyző-
könyve 2021.05.03.). A meghatározást és a kockázatkezelést aktuálisnak ítélte 
Forrás: Tolnainé Török Tünde 2021.05.29. 

MIR-KIR MEBIR Politika felülvizsgálata a vezetőségi átvizsgálás alkalmából megtör-
tént. Igazoló dokumentum: Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03., a 
MIR, MEBIR és KIR politika változtatása nem volt indokolt. Forrás: Csapó Imre 
2021.05.29. 

A szervezet vezetősége biztosítja, hogy a politika megfelelően legyen kommunikál-
va kifüggesztéssel (Politika kifüggesztve 2021.05.21-22. és 05.25-29..), illetve 
oktatások keretében (MIR-KIR oktatási jegyzőkönyv 2021.04.06., MEBIR oktatási 
jegyzőkönyv 2021.04.06.). 

A Kft. ügyvezetője a MIR, a KIR és MEBIR Kézikönyvekben és a kapcsolódó szerző-
désekben, személyi anyagokban meghatározta a szervezet tevékenységéhez, a 
vevői igények minél teljesebb kielégítéséhez szükséges feladatokat, felelősségi- és 
hatásköröket. (Forrás: Tolnainé Török Tünde 2021.05.29.) A szervezeti szerepek, 
feladatok és hatáskörök felülvizsgálata vezetőségi átvizsgálás keretén belül meg-
történt (Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03.). 

Tervezés: A szervezet vezetése felülvizsgálta az alkalmazott rendszerszabványok követelmé-
nyeinek megfelelően a kockázatokkal és lehetőségekkel foglalkozó tevékenysége-
ket (Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03.). A négy korábban meghatá-
rozott kockázatot (szolgáltatás folyamatosságának megszakadását, a teljesítési 
határidő be nem tartása, pontatlan teljesítés, erőforrások nem megfelelő rendel-
kezésre állása) változatlanul aktuálisnak ítélte, mely később kiegészült a vírus-
helyzet által előidézett kockázati tényezőkkel. A négy korábbi és a vírus kockáza-
tait elfogadhatatlan kockázatnak értékelte, így azokra fenntartotta a foganatosí-
tott intézkedéseket (pl.: folyamatos és tervezett megelőző karbantartás/felújítás, 
fokozott vezetői felügyelet a szolgáltatás nyújtásakor; munkatársak oktatása; 
készlet nyilvántartás-rendelések kezelése-beszállítás), illetve a vírushelyzettel 
kapcsolatban 2020.03.11-én megfelelő intézkedéseket hozott, melyek szükség 
esetén ismét alkalmazása kerülnek. A korábban jelentősnek ítélt környezeti ténye-
zőkre (levegő, víz, talaj, zaj, hulladék) gyakorolt hatásokat a továbbiakban is je-
lentősnek ítélte a vezetés, melyek kezelésére, felügyeletére különös gondot fordít. 
Az intézkedésekkel a kockázatok elfogadható szinten tarthatók. 

Az ügyvezető a vezetés tagjaival és a munkavédelmi képviselőkkel felülvizsgálta a 
szervezet tevékenységével járó releváns kockázatokat, MEB tényezőket és hatáso-
kat (MEB tényezők és hatások felülvizsgálata 2021.05.03.), és azokat aktuálisnak, 
értékelésüket megfelelőnek ítélte, kézben tartva az esetleges kockázatok kezelé-
sét, és egyúttal kielégítve az MSZ ISO 45001:2018 rendszerszabvány követelménye-
it. A munkahelyi kockázatértékelés és elemzés felülvizsgálata (2021.05.03.) meg-
történt  

Környezeti tényezők értékelése, azonosítása: A szervezet vezetése az integrált 
irányítási rendszer alkalmazási területén belül dokumentáltan felülvizsgálta tevé-
kenységeinek, és szolgáltatásainak azon környezeti tényezőit, amelyeket felügye-
lete alatt tud tartani (Környezeti tényezők felülvizsgálata: Vezetőségi átvizsgálás 
jegyzőkönyve 2021.05.03.), a meghatározást, az értékelést és a hozott intézkedést 
megfelelőnek és aktuálisnak ítélte. A tényezők értékelése során figyelembe vették 
a változtatást, beleértve a tervezett vagy az új fejlesztéseket és az új vagy módo-
sított tevékenységeket, termékeket és szolgáltatásokat, valamint a rendkívüli 
körülményeket és az ésszerűen előre látható vészhelyzeteket. 

A szervezet oktatások keretében tájékoztatja a munkatársakat a környezeti és MEB 
tényezőkről, a jelentős környezeti és MEB tényezőkről. (MIR-KIR oktatási jegyző-
könyv 2021.04.06., MEBIR oktatási jegyzőkönyv 2021.04.06.) 
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Megfelelési kötelezettség: A szervezet vezetése felülvizsgálta az azonosított kör-
nyezeti tényezőire alkalmazható megfelelési kötelezettségeket (Jogszabálygyűj-
temény). A Jogszabálygyűjtemény vezetése folyamatos, felülvizsgálata átvizsgálás 
során megtörtént (Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03.) (pl.: 2011. évi 
CCIX. tv., 58/2013. (II. 27.) Korm. r., 201/2001. (X.25.) Korm. r., 147/2010. (IV. 
29.) Korm. r., 16/2016. (V. 12.) BM r.,  

Célok és az elérésük megtervezése 

A szervezet vezetése meghatározta a tevékenységhez és az integrált irányítási 
rendszerhez fenntartásához szükséges céljait (Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 
2021.05.03.). A 2021. évre meghatározott célok összhangban vannak a politikával. 
A célok mérhetőek, kitűzésekor meghatározták a részfeladatokat, és a felelősöket, 
valamint a teljesítendő a határidőt Forrás: Tolnainé Török Tünde 2021.05.29. 

A szervezet vezetése a konkrét célok megfogalmazását követően a végrehajtandó 
változtatást, fejlesztést tervezetten és módszeresen hajtja végre (Vezetőségi 
átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03.). 

Támogatás: A vezetés a szervezet tevékenységét folyamatos felügyelet alatt tartja, olyan 
feladatokat, kötelezettségeket vállal, melynek megfelelő színvonalú teljesítéséhez 
a szükséges feltételekkel, erőforrásokkal a szervezt rendelkezik. A mindenkor 
aktuális erőforrás-szükséglet részletes és pontos meghatározásáért és biztosításá-
ért az ügyvezető felelős. 

Humán erőforrás: 

A szervezet ügyvezetője az irányítási kézikönyvekben meghatározta a szervezeti 
felépítését (1. kiadás; Hatálybalépés időpontja: 2018.04.05.), melynek felülvizsgá-
lata vezetői átvizsgálás keretén belül megtörtént (Vezetőségi átvizsgálás jegyző-
könyve 2021.05.03.) 

A szervezet a munkavédelmi és munkaegészségügyi feladatokat alvállalkozók be-
vonásával végezteti. üzemorvos, munkaegészségügy: Dr Ágh László és Társa Házi-
orvosi egészségügyi Szolgáltató Bt. (Dr.Ágh László pecsét 32557,  eng.sz.: 1312-
3/1997, Fogl. eü kódszám: 080098100)  2018.08.23-2018.09.30.) Kardimed Egész-
ségügyi Szolgáltató Központ Kft.  

munkavédelem, tűzvédelem: Simon Katalin 2018.04.26.,  

rágcsálóirtás szolgáltatási szerződés A-TOX Kft 2000.12.05.) 

Infrastruktúra 

A szervezet vezetése biztosítja a folyamatai működéséhez, valamint a szolgáltatás 
megfelelőségének eléréséhez szükséges infrastruktúrát. A tevékenység végzéséhez 
a szervezet rendelkezik megfelelően kialakított telephelyekkel, irodákkal, vala-
mint technikai és informatikai eszközökkel.  

A folyamatok működési környezete 

A szervezet ügyvezetője biztosítja a szervezt folyamatahoz, valamint a szolgálta-
tás megfelelőségének eléréséhez szükséges munkakörnyezetet (pl.: munkaeszkö-
zök, megfelelő hőmérséklet és megvilágítás, szociális helyiségek, munkavédelmi 
eszközök).  

A termeléshez kapcsolódó jellemző hulladékok gyűjtése és bejelentése a jogszabá-
lyok szerint történik. Forrás: Tolnainé Török Tünde 2021.05.28. 

Az adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó jellemző hulladékok: háztartási 
kommunális hulladék, papír, üveg, üdítős göngyöleg. Gyűjtésük szelektíven törté-
nik és szerződés alapján elszállíttatják, festékpatronok és tonerek gyűjtése a jog-
szabályoknak megfelelően történik. Forrás: Tolnainé Török Tünde 2021.05.28. 

Munkahelyi kockázatértékelés és elemzés (2020.03.01.) Készítette: Simon Katalin 

Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások 

Mérő és vizsgálóberendezések nyilvántartása folyamatos és tervezett, működésük 
és cseréjük dokumentált. Az elszámolás alapját képező méréshez használt eszkö-
zök hitelesítettek. 

Szervezeti ismeretek 

A szervezet vezetője felülvizsgálta a tevékenységhez szükséges és elégséges kom-
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petencia-szükségletet (Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03., Személyi 
anyagok felülvizsgálata 2021.05.03.) 

A szervezet vezetése biztosítja, hogy a szervezet alkalmazottai tudatában legye-
nek az irányítási rendszer és tevékenységük jelentőségével. A szervezet a szüksé-
ges felkészültséget a politika kifüggesztésével és belső oktatások keretében bizto-
sítja (Politika kifüggesztve 2021.05.21-22. és 05.25-29., MIR-KIR oktatási jegyző-
könyv 2021.04.06., MEBIR oktatási jegyzőkönyv 2021.04.06.) 

A Kft. ügyvezetője felülvizsgálta az integrált irányítási rendszer szempontjából 
lényeges belső és külső kommunikáció formáit és a kommunikációval kapcsolatos 
jogosultságokat. A kommunikáció általánosan alkalmazott formái: folyamatos sze-
mélyes kapcsolattartás, telefon, napi kapcsolat, reggeli munkamegbeszélés, alvál-
lalkozói egyeztetés, vezetői értekezletek  

A külső kommunikáció jogforrásokban meghatározott tételei az előírásoknak meg-
felelően teljesülnek, melyek kiegészülnek a szervezet érintettjeivel kapcsolatos 
formák (levelezés, vállalati újság) 

A szervezet dokumentációs rendszere megfelel az alkalmazott rendszerszabványok 
követelményeinek és a szervezet tevékenységének. A dokumentációs rendszer 
felülvizsgálata megtörtént (Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03.). 

Alapdokumentumok:  

− Minőségirányítás Kézikönyv 2018.04.05. 1. kiadás 

− Környezetirányítási kézikönyv 2018.04.05. 1. kiadás 

− Munka és egészségvédelmi Kézikönyv 1. kiadás 2020.01.01. 

VIR rendszer a gazdasági, műszaki folyamatok kezelésére. Modulok: 

• IMIR: a munkalapok összes infojának kezelésére, karbantartási feladatok-
ra, energia számlák feldolgozására, beruházás tervezésre 

• IBSYS: pénzügy, karbantartás, számlázás, főkönyvi kartonok 

• TOPBASE térinformatikai rendszer, 

• ATHOS számlázó rendszer: kintlévőség kezelése, pénzügyi műveletek és a 
kapcsolódó műszaki információk (pl. mérőcsere, almérők, hátralékkeze-
lés, fizetési módok, felszólítók kezelése, költségek,  

• Art-Flow és Art-Office dokumentáció kezelő, jogosultságokkal, feladatfi-
gyelővel, stb. 

A dokumentumok megőrzési ideje a dokumentációs rendszerben meghatározott 
(pl.: szerződések és kivitelezési dokumentáció 10 év, ISO rendszerhez kapcsolódó 
belső dokumentumok 3 év). 

Működés: A szervezet vezetése a munkavédelmi képviselő (Simon Katalin) közreműködésével 
megtervezi, és felügyelet alatt tartja azokat a folyamatokat, amelyek a szolgálta-
tás nyújtására vonatkozó követelmények teljesítéséhez szükségesek. 

A vezetés a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározásakor biztosít-
ja, hogy a vonatkozó követelmények pontosan meg legyenek határozva, beleértve, 
a vonatkozó jogszabályi (2011. évi CCIX. tv., 58/2013. (II. 27.) Korm. r., 201/2001. 
(X.25.) Korm. r., 147/2010. (IV. 29.) Korm. r., 16/2016. (V. 12.) BM r.) és egyéb 
szabályozó követelményeket és azokat, amelyeket a szervezet szükségesnek tart. 
Jogszabálylista felülvizsgálata: Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03. 

A szervezet veetése gondoskodik arról, hogy a külső forrásból biztosított folyama-
tok, termékek és szolgáltatások megfeleljenek a követelményeknek. A tevékeny-
ség megtervezésekor az ügyvezető és a közreműködő munkatársak meghatározzák 
a külső forrásból biztosított folyamatokra, termékekre és szolgáltatásokra vonat-
kozó követelményeket és felügyeleti tevékenységeket. Beszállítók listája napra-
kész, értékelésük megtörtént: Beszállítók, alvállalkozók értékelésének és teljesít-
ményének felülvizsgálata: Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03. 

A szervezet munkatársai tevékenységüket, dokumentálási feladataikat az integrált 
irányítási rendszer előírásai, valamint külső dokumentumok (megbízás, jogszabályi 
előírások) és az általános szakmai ismereteknek megfelelően végzik. Munkafolya-
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matai eredményének megfelelőségét a munkafolyamatok különböző fázisaiba épí-
tett ellenőrzésekkel biztosítja, hogy tevékenységei eredménye a legteljesebb 
mértékben kielégítsék megrendelői elvárásait. Forrás: Tóthné Török Tünde 
2021.05.21. 

A Társaság tevékenysége során, illetve ahhoz kapcsolódóan keletkező hibák, nem 
megfelelőségek feltárása a Társaság minden munkatársának feladata. A hibás tel-
jesítés, vagy termék véletlen felhasználása, vagy kiszállításuk elkerülése érdeké-
ben a Kft. gondoskodik arról, hogy azok a kimenetek, amelyek nem felelnek meg a 
követelményeiknek, azonosítva és felügyelet alatt legyenek. 

A szervezet vezetője folyamatosan felügyeli a lehetséges vészhelyzeteket, a veszé-
lyek megelőzésének lehetőségét, vagy a következmények enyhítését, a tevékeny-
séghez kapcsolódó munkaegészségügyi hatásokat, a lehetséges veszélyforrások 
felülvizsgálatát, a vészhelyzeti felkészültség szabályozását és megfelelőségét. 
(Munkahelyi kockázatértékelés és elemzés Készítette: Simon Katalin, Környezeti 
tényezők felülvizsgálata: Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03.) 

A reklamációk kezelésére azonnali ügyintézést ír elő a vonatkozó belső szabályzat. 
Reklamáció, havária esemény, hatósági ellenőrzés során eltérés feltárása nem volt 
az elmúlt auditesemény óta. Forrás: Tolnainé Török Tünde 2021.05.21. Dokumen-
tálás: reklamáció nyilvántartó füzet (vezetése naprakész, részletes és pontos For-
rás: Tolnainé Török Tünde 2021.05.29. 

Vevői észrevételek, reklamációk kiértékelése, feldolgozás, hasznosítása a vezető-
ségi értekezletek során megtörténik: Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 
2021.05.03. 

Teljesítményértékelés: A szervezet vezetése integrált irányítási rendszerük hatékony működése, a kocká-
zatok minimalizálása és a vevői igényei minél teljesebb kielégítése érdekében 
felülvizsgálta a szervezet működése, valamint irányítási rendszerének fenntartása 
során szükséges figyelemmel kísérési és mérési folyamatokat, az alkalmazott figye-
lemmel kísérési, mérési, elemzési és értékelési módszerek hatékonyságát, megfe-
lelőségét. A vezetés módosítást nem javasolt a kialakított rendszeren, és alkalma-
zott eljárásokon. 

A szervezet a munkafolyamatokba épített dokumentált ellenőrzésekkel biztosítja a 
termék és az általa nyújtott szolgáltatás folyamatos megfelelőségét. Forrás: Csapó 
Imre 2021.05.29. 

Jogszabályi követelményeknek való időszakos kiértékelés és az egyéb követelmé-
nyeknek való megfelelés kiértékelése megtörtént (Vezetőségi átvizsgálás jegyző-
könyve 2021.05.03.) 

A szervezet integrált irányítási rendszerét évente belső audit során teljes körűen 
felülvizsgálja annak megállapítására, hogy az megfelel-e a tevékenység folytatásá-
val kapcsolatban tervezett intézkedéseknek, összhangban van-e a rendszerszabvá-
nyok követelményeivel, megfelel-e a működtetésével kapcsolatban kitűzött köve-
telményeknek, és fenntartása eredményes-e. A szerzett tapasztalatokat az ügyve-
zető hasznosítja. (MIR-KIR-MEBIR belső audit elrendelése Vezetőségi átvizsgálás 
jegyzőkönyve 2021.01.04., Belső audit terv: 2021.01.04., MIR-KIR-MEBIR belső 
audit jegyzőkönyv 2021.05.03-04.) 

Évente legalább egyszer a szervezet vezetője vezetőségi átvizsgálás során értékeli 
a szervezet minőségirányítási rendszere folyamatos megfelelőségét és eredmé-
nyességét, környezeti és MEB teljesítményét. A vezetőségi átvizsgálás jegyző-
könyvben dokumentált, amely az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, MSZ ISO 
45001:2018 szabványok által meghatározott be- és kimenő adatokat tartalmazza. 
(Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2021.05.03.) 

Fejlesztés: A szervezet tevékenységének felügyelete a munkafolyamatokba épített ellenőrzési 
feladatok megvalósításával teljesül, biztosítva az előírásoknak nem megfelelő 
termék, kivitelezés, eljárások, folyamatok, feltételek, anyagok, erőforrások elő-
fordulását, a hibás teljesítést. 

Az audit időpontjáig érkezett reklamációk kezelése folyamatos, dokumentálása 
napra kész. (Reklamáció nyilvántartó füzet 2021.05.25.) 

A szervezet tevékenysége folyamatos fenntartása, veszteségei megelőzése, az 
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integrált irányítási rendszere fenntartása érdekében folyamatos fejlesztésére tö-
rekszik, ezáltal is elősegítve az érdekelt felek minél nagyobb mértékű megelége-
dettségét. A hatékony fejlesztés segítségével kiküszöböli a lehetséges nemmegfe-
lelőségek okait, biztosítja az érdekelt felek, a szakma és a partnerek bizalmának 
folyamatos fenntartását, valamint alapul szolgál a folyamatos fejlesztéshez. 

8. A megfelelőség értékelése és korlátozott felelősségi nyilatkozat 

1. A tanúsítási eljárás a megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően lezajlott. 

2. Az auditor (csoport) az audit során szerzett tapasztalatok alapján a tanúsítvány kiadását/fenntartását: 

 a feltételek nélkül javasolja. 

 a helyesbítő tevékenységek igazoló dokumentumainak elbírálását követően javasolja. 

 sikeres rendkívüli audit lezárását követően javasolja. 

 nem javasolja. 

3. Az előírások szerinti soron következő audit megtartásának tervezett időpontja5: 2022.04.22. 

Az audit, az audit időszakában rendelkezésre álló adatok és információk alapján mintavételes eljárással zaj-
lott. A mintavétel nem jelenti azt, hogy az irányítási rendszerben nincsenek hiányosságok, a megfelelő műkö-
dés érdekében tovább fejleszthető területek. 

9. Az auditor csoport vezetőjének nyilatkozata 

Az auditor csoport vezetőjeként nyilatkozom, hogy az auditált irányítási rendszer megfelel és eredményes a 
kapcsolódó auditbizonyítékok összességével, amelyek kapcsolódnak: 

− az irányítási rendszer azon képességéhez, hogy megfelel az alkalmazható követelményeknek és az el-
várt eredményeknek; 

− a lefolytatott belső auditokhoz és vezetőségi átvizsgáláshoz. 

Az auditor csoport vezetőjeként nyilatkozom, hogy az audit következtetései, a tanúsítás alkalmazási terüle-
tének megfelelnek. 

Az auditor csoport vezetőjeként megerősítem, hogy a lefolytatott audit elérte célját. 

10. Egyéb megjegyzések 

- 

Az auditor csoport javaslatát a tanúsító szervezet döntés előkészítő szakemberei és döntéshozói felülvizsgálják 
és a rendelkezésre álló információk alapján hozzák meg a tanúsítási döntést az okirat kiadhatóságáról vagy 
fenntarthatóságáról. Ezen dokumentumot a tanúsító szervezet elektronikus és/vagy postai úton juttatja el a 
tanúsított szervezet részére. 

Jelen dokumentum tartalmát ismerem, elfogadom, a kapcsolódó dokumentumokban vállalt kötelezettsége-
imet határidőre teljesítem. 

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2021.05.29. 

Lábodi Csaba vezető auditor s.k. 

Megbízó képviselőjének aláírása6  Auditor csoport vezetőjének aláírása 

 

Kapcsolódó dokumentum(ok): 

− Tanúsítvány adatlap, Nemmegfelelőségek 

 
5 Az auditori megbízáson szereplő dátum! 
6 Abban az esetben értelmezett, amennyiben az auditor csoport vezetője a helyszínen készíti el és adja át a jelen dokumen-
tumot. 


