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8 SZOLGÁLTATÁSUNK NYÚJTÁSA ÉS ÜTEMTERVE  

 
Szolgáltatásunk nyújtásának lépéseit az alábbi tanúsítási folyamat mutatja be. A részletek megtalálhatók az ajánlat 
utolsó oldalán levő ábrán (melléklet). 

 

 

8.1 Előaudit (választható) 

 
A szabvány követelményeinek és a tanúsítási kritériumoknak való felkészültségük alapvető felmérése. Az 
azonosított gyengeségeket a tanúsító audit előtt még kijavíthatják, ezért javasolt az előauditot a tanúsító 
audit tervezett napja előtt legalább 3 hónappal elvégezni. 
Az előauditot a helyszínen végezzük el, a jelentés az audit utolsó napjától számított 2-3 héten belül kerül 
kiadásra.  Az előaudit időtartama nem lehet több az első audit időtartamának 1/3-ánál vagy nem lehet több a 
felügyeleti auditra fordított időnél. Következésképpen ez az audit nem az irányítási rendszer részletes 
felmérése. 
 

8.2 Első tanúsítás 

 
Az első tanúsító audit 2 szakaszban történik (1. szakasz és 2. szakasz). 
 
 
1. szakasz (az audit 2. szakaszának előkészítése, helyszíni audit):  
 
Az auditot, amelynek célja a felkészültség ellenőrzése, auditorunk a helyszínen végzi a következő célból: 

- átvizsgálja az irányítási rendszer dokumentált információit; 

- felméri a telephely(ek) sajátosságait és körülményeit, és a munkavállalókkal történő információcsere 

eredményeképpen meghatározza a szervezet felkészültségi szintjét a 2. szakaszra, valamint megerősíti az 

audit 2. szakaszának megvalósíthatóságát; 

- vizsgálja a szabvány(ok) követelményeinek figyelembevételét, különös tekintettel a kulcsfontosságú 

teljesítménymutatók, a folyamatok és a célok meghatározása esetén, valamint az irányítási rendszer 

működtetésénél; 

- ISO 50001 esetén megnézi az energiatervezési folyamat dokumentált eredményeit, az azonosított 

energiateljesítmény-fejlesztési lehetőségek listáját (beleértve a kapcsolódó célokat, célkitűzéseket és 

cselekvési terveket); 

- ISO 27001 esetén megnézi, hogy az ügyfél az auditra kellő mértékben felkészült, valamint, hogy az IBIR 

tervezési követelményeket az ügyfél szervezet kielégíti, beleértve a kockázatfelmérés és kezelés, IBIR 

politika és célok; 
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- felülvizsgálja a létesítmények, az infrastruktúra, a rendszerek és a folyamatok grafikus vagy magyarázó 

leírását a tanúsítás alkalmazási területével összevetve; 

- elkér minden szükséges információt az irányítási rendszer alá vont tevékenységekhez kapcsolódóan, így 

az auditálandó telephely(ek), az alkalmazott folyamatok és berendezések, az ellenőrzési szintek (különösen 

a több telephelyen működő szervezetek esetében), valamint az alkalmazandó jogi és szabályozási 

követelmények tekintetében; 

- erőforrás-felosztási áttekintést végez, és egyeztet a 2. szakasz szerinti audit részleteiről; 

- ellenőrzi a belső auditok és a vezetőségi felülvizsgálatok ütemezését és végrehajtását, valamint azt, hogy 

az irányítási rendszer bevezetése megfelel-e a szabvány követelményeinek, vagyis, hogy a szervezet 

készen áll-e a 2. szakasz szerinti auditra; 

- összeállít egy audit tervet a 2. szakasz auditjára vonatkozóan. 

Integrált audit esetén: Az 1. szakaszban az auditor ellenőrzi az integráció szintjét. Ha a szervezet által 
megadott információ helytelennek bizonyul, a helyszíni audit időtartama változhat. 
Több telephelyen működő szervezet esetén: Az 1. szakaszban az auditor ellenőrzi az auditálandó telephelyek 
mintavételét és kiválasztását a benyújtott információk alapján. Ha a szervezet által megadott információ 
helytelennek bizonyul, vagy ha a kiválasztás nem megfelelő, a helyszíni audit időtartama változhat. 
Az audit 2. szakaszát általában 2-3 héttel későbbre tervezzük. Azonban lehetőséget biztosítunk arra is, hogy 
az audit 2. szakaszát kérésükre azonnal elvégezzük az 1. szakaszt követően. Ebben az esetben vállalniuk 
kell annak következményeit, hogy nem használják ki a felajánlott 2-3 hetet az 1. szakaszban azonosított 
esetleges észrevételek javításához, így ezek a 2. szakasz szerinti auditon akár nem megfelelőségnek is 
minősülhetnek. 
 
Kimenet: Jelentés az 1. szakaszról, valamint a 2. szakasz auditterve 1-2 héten belül és 1-3 héttel a 
helyszíni audit előtt. 

 
2. szakasz (helyszíni audit): 
 

A helyszínen végzett tanúsítási audit alkalmával az auditor vizsgálja az irányítási rendszer működését és 

hatékonyságát. Ahhoz, hogy ezt megfelelően el lehessen végezni, kérjük, hogy az irányítási rendszer legalább 

3 hónapja működjön. 

A 2. szakasz szerinti audit alkalmával az auditor ellenőrzi: 

- az irányítási rendszer szabvány(ok) valamennyi követelményének való megfelelést igazoló információkat 

és bizonyítékokat; 

- a kulcsfontosságú teljesítménymutatók és célok felügyeletét, mérését, jelentéseit és felülvizsgálatát; 

- az irányítási rendszer alkalmasságát és teljesítményének felülvizsgálatát az alkalmazandó jogi, 

szabályozási és szerződéses követelményekkel összhangban; 

- a folyamatok operatív ellenőrzését; 

- a belső auditokat és a vezetőségi átvizsgálásokat; 

- a vezetőség elköteleződését; 

- ISO 50001 esetén: az energiatervezést és energiateljesítmény javítását; 

- ISO 27001 esetén: információbiztonsághoz kapcsolódó kockázatok felmérésére és a felmérési 

dokumentumok összhangjára, érvényességére, a kontrollok bevezetésére 

- a követelmények, az elvárások, a teljesítménycélok és egyéb célkitűzések, valamint az alkalmazandó jogi 

követelmények, felelősségek, a személyzet készségei, a működés, az eljárások, a teljesítményadatok és a 

belső audit eredményei és következtetései közötti kapcsolatokat. 
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Mindezt a vezetőséggel, a folyamatok felügyelőivel és a tevékenységekben érintett alkalmazottakkal folytatott 
beszélgetések segítségével, tevékenységek megfigyelésével és dokumentált információ átvizsgálásával 
végzi. 

Kimenet: 

A jelentés a helyszíni auditról (amely magában foglalja a szervezet erősségeinek és gyengeségeinek 
összefoglalását, valamint az összes azonosított eltérést) az audit utolsó napját követő 2-3 héten belül kerül 
átadásra.  
 
A 3 évig érvényes tanúsítvány kiadásáról a tanúsítási vezető javaslata alapján az Apave Tanúsítás 
vezetősége dönt. A döntés alapja az audit eredményeinek és következtetéseinek értékelése (az audit jelentés 
alapján), valamint bármely más releváns információ (például az Önök megjegyzései). Amennyiben az 
értékelés lehetővé teszi, a tanúsítványt az audit utolsó napját követő 6-8 héten belül állítjuk ki, abban az 
esetben, ha az esetleges eltéréseket addigra kijavítják és azokat az audit csapat jóváhagyja. 
Tanúsítvány-átadó ünnepség szervezésére is lehetőségük van (a feltételeket illetően vegye fel velünk a 
kapcsolatot). 
 

8.3 Megújító tanúsítás   

 
A tanúsítási szolgáltatás 2 szakaszban zajlik (dokumentum átvizsgálás és helyszíni audit). 

 
Dokumentum átvizsgálás:  
 
A dokumentum átvizsgálás lehetővé teszi az auditor számára a következőket: 

- vizsgálja az irányítási rendszer dokumentált információit; 

- vizsgálja a szabvány(ok) követelményeinek figyelembevételét, különös tekintettel a kulcsfontosságú 

teljesítménymutatók, a folyamatok és a célok meghatározása esetén, valamint az irányítási rendszer 

működtetésénél; 

- felülvizsgálja a létesítmények, az infrastruktúra, a rendszerek és a folyamatok grafikus vagy magyarázó 

leírását a tanúsítás alkalmazási területével összevetve; 

- ISO 50001 esetén megnézi az energiatervezési folyamat dokumentált eredményeit, az azonosított energia-

teljesítmény fejlesztési lehetőségek listáját (beleértve a kapcsolódó célokat, célkitűzéseket és cselekvési 

terveket); 

- ISO 27001 esetén megnézi, hogy az ügyfél az auditra kellő mértékben felkészült, valamint, hogy az IBIR 

tervezési követelményeket az ügyfél szervezet kielégíti, beleértve a kockázatfelmérés és kezelés, IBIR 

politika és célok; 

- átvizsgálja a korábbi auditjelentéseket (első, illetve felügyeletik) és annak igazolását, hogy nincsenek súlyos 

nem-megfelelősségek; 

- ellenőrzi a vevői reklamációk kezelését;  

- ellenőrzi a belső auditok és a vezetőségi felülvizsgálatok ütemezését és végrehajtását; 

- erőforrás-felosztási áttekintést végez, és egyeztet a helyszíni audit részleteiről; 

- elkészíti a helyszíni audittervének vázlatát. 

 
Integrált audit esetén: Az 1. szakaszban az auditor ellenőrzi az integráció szintjét. Ha a szervezet által 
megadott információ helytelennek bizonyul, a helyszíni audit időtartama változhat. 
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Több telephelyen működő szervezetek esetén: Az 1. szakaszban az auditor ellenőrzi az auditálandó 
telephelyek mintavételét és kiválasztását a benyújtott információk alapján. Ha a szervezet által megadott 
információ helytelennek bizonyul, vagy ha a kiválasztás nem megfelelő, a helyszíni audit időtartama változhat. 

 
Kimenet: Az auditterv 1-4 héttel a helyszíni audit előtt kerül átadásra. 
 
Helyszíni audit:  

A helyszínen végzett audit alkalmával az auditor vizsgálja a már tanúsított irányítási rendszerük hatékonyságát 
és folyamatos fejlesztését. 

A megújító audit alkalmával az auditor ellenőrzi:   

- az irányítási rendszer hatékonyságát a belső auditok és külső változások fényében, valamint annak 

folyamatos relevanciáját és alkalmazhatóságát a tanúsítás alkalmazási területére; 

- ISO 50001 esetén: az energiatervezést és energiateljesítmény javítását; 

- az irányítási rendszer hatékonyságának és fejlesztésének az általános teljesítmény fokozása céljából 

történő fenntartása iránti elkötelezettség bizonyítékait; 

- az irányítási rendszer hatékonyságát a tanúsított szervezet céljainak és az irányítási rendszer elvárt 

eredményeinek az elérése szempontjából. 

Mindezt a vezetőséggel, a folyamatok felügyelőivel és a tevékenységekben érintett alkalmazottakkal folytatott 
beszélgetések segítségével, tevékenységek megfigyelésével és dokumentált információ átvizsgálásával 
végzi.     

Kimenet: A jelentés a helyszíni auditról (amely magában foglalja a szervezet erősségeinek és 
gyengeségeinek összefoglalását, valamint az összes azonosított eltérést) az audit utolsó napját követő 2-3 
héten belül kerül átadásra. 

 

A 3 évig érvényes tanúsítvány kiadásáról a tanúsítási vezető javaslata alapján az Apave Tanúsítás 
vezetősége dönt. A döntés alapja az audit eredményeinek és következtetéseinek értékelése (az audit jelentés 
alapján), valamint bármely más releváns információ (például az Önök megjegyzései). Amennyiben az 
értékelés lehetővé teszi, a tanúsítványt az audit utolsó napját követő 6-8 héten belül állítjuk ki, abban az 
esetben, ha az esetleges eltéréseket addigra kijavítják és azokat az audit csapat jóváhagyja. 
Tanúsítvány-átadó ünnepség szervezésére is lehetőségük van (a feltételeket illetően vegye fel velünk a 
kapcsolatot). 

 

8.4 Évenkénti felügyeleti audit 

 
A tanúsítvány(ok) kiadását követő 2 felügyeleti audit helyszíni audit, amelyek nem szükségszerűen az egész 
rendszert vizsgálják. A felügyeleti auditokat úgy tervezzük (minden naptári évre, kivéve az első felügyeleti 
auditot, amely a tanúsítási döntést követő 12 hónapon belül zajlik), hogy az irányítási rendszer által 
lefedett reprezentatív területeket és funkciókat rendszeresen megfigyeljük. Figyelembe vesszük mindazokat 
a változásokat, amelyek az év folyamán történtek. 
 
Az auditterv szerint auditorunk legalább a következő szempontokat vizsgálja: 

- a belső auditokat és a vezetőségi átvizsgálást; 

- ISO 50001 esetén: az energiatervezést és energiateljesítmény javítását; 

- ISO 27001 esetén: a vonatkozó jogszabályoknak és a szabályozásoknak való megfelelőség rendszeres 

értékeléséről és átvizsgálásáról szóló eljárások működését; 
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- ISO 27001 esetén: a meghatározott kontrollok változásait és az Alkalmazhatósági Nyilatkozatban 

bekövetkezett változásokat; 

- ISO 27001 esetén: az audit programban szereplő kontrollok végrehajtását és eredményességét; 

- a cselekvési tervek felülvizsgálatát tekintettel az előző audit során azonosított eltérésekre; 

- a reklamációk kezelését; 

- az irányítási rendszer hatékonyságát a tanúsított szervezet céljainak és az irányítási rendszer elvárt 

eredményeinek az elérése szempontjából; 

- a folyamatos fejlesztés tevékenységeinek előrehaladottságát; 

- a folyamatos működés ellenőrzését; 

- minden változtatás felülvizsgálatát; 

- védjegyek és/vagy más a tanúsítvány(ok)ra vonatkozó hivatkozások használatát. 

 
Kimenet: A jelentés a helyszíni auditról (amely magában foglalja a szervezet erősségeinek és 
gyengeségeinek összefoglalását, valamint az összes azonosított eltérést) az audit utolsó napját követő 2-3 
héten belül kerül átadásra. 

 
A megújító auditot a tanúsítvány érvényességének a lejárata előtt 8 héttel kell lefolytatni, hogy elkerüljük 
a tanúsítvány(ok) folyamatosságának megszakadását. 
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