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2. Az eljárás célja  
Az eljárás célja, hogy rögzítse az MSZ EN ISO/IEC 17021-1 szerinti irányítási rendszerek tanúsításával 
szembeni követelményeket az Apave Tanúsítás számára.   
 

3. Érvényességi terület  
Jelen eljárás az Apave Tanúsítás tevékenységére érvényes. Ezt az eljárási utasítást minden olyan irányítási 
rendszernél alkalmazni kell, amelynek alapján rendszertanúsítványt kell kiállítani.   
A jelenlegi a szabályozás alá az alábbi menedzsmentrendszerek esnek:  

 MSZ EN ISO 9001 (MIR)  
 MSZ EN ISO 14001 (KIR)  
 MSZ ISO 45001 (MEBIR)  
 MSZ EN ISO 50001 (EgIR)  
 MSZ ISO/IEC 27001 (IBIR) 

 
4. Hivatkozások, fogalommeghatározások 

 
 MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016   
 ISO/IEC 17021-2:2016 
 ISO/IEC 17021-3:2017 
 MSZ EN ISO/IEC 17000:2020 
 MSZ EN ISO 19011:2019   
 MSZ ISO/IEC TS 17023:2014  
 MSZ ISO/IEC 27006:2021 
 ISO 50003:2014 
 IAF MD 1 (NAR-IAF MD 1)  
 IAF MD 2 (NAR-IAF MD 2)  
 IAF MD 4  
 IAF MD 5:2019 (Issue 4)  
 IAF MD 10  
 IAF MD 11:2013 (NAR IAF MD 11)  
 IAF MD 22:2019  
 IAF ID 3 
 NAR 25 

 
Audit megállapítás:  

Az audit alkalmával összegyűjtött auditbizonyítékok és az auditkritériumok összehasonlító kiértékelésének 
eredménye. Az audit megállapításai tartalmazhatnak az auditkritériumoknak való megfelelőségre vagy 
azoktól való eltérésre vonatkozó megállapításokat, vagy megjelölhetnek fejlesztési lehetőségeket.  Ezeket 
az auditjelentésben dokumentálni és a következő felülvizsgálati audit során ellenőrizni kell.   
 
Helyesbítő tevékenység  
Olyan tevékenység, amely egy észlelt nemmegfelelőség okának kiküszöbölésére és az ismétlődés 
megelőzésére irányul. 
 
Kezdeti audit  
Eljárás, amely egy irányítási rendszer első tanúsítási auditja alkalmával alkalmazandó. 

Auditprogram 
Teljes tanúsítási ciklust felölelő auditprogram, amely tartalmazza a kezdeti auditot, a felügyeleti auditokat, 
valamint a megújító auditot, valamint az egyes auditok alkalmával tervezett tanúsítás területét (rendszerek, 
tevékenységek, telephelyek). 

Audit célja  
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Azoknak a kritériumoknak a meghatározása, amit az auditokon az egyes audit típusok alkalmával el kell érni. 
Ennek meghatározását az Apave az auditjelentésben rögzíti és közli az ügyféllel. 

Audit kritériumok  
Az audittervben megjelenő, a megfelelőség alapjául szolgáló hivatkozások az adott irányítási rendszer 
szabvány, illetve az ügyfél irányítási rendszerdokumentációjára. 

Audit területe  
Az audit terjedelme és határai, amit az auditterv tartalmaz. 

Kibővítő audit  
 Egyik szabványról egy következő, többletkövetelményeket tartalmazó szabványra áttérés (a szabványok 

tartalmának megváltozása);  
 Új telephelyek bevonása  
 Új termék-előállítási technológiák bevezetése, a tevékenységi kör kibővülése, önálló terméktervezés / 

fejlesztés bevezetése.  
 
Utóaudit 
Nemmegfelelőség esetén elrendelt audit; a helyesbítő intézkedések végrehajtására koncentrál.  
 
Megújító (újratanúsító) audit  
A tanúsítvány lejártakor végzendő audit, célja az új tanúsítvány megadása.  

 
Felügyeleti audit  
Célja annak megállapítása, hogy az érvényes tanúsítvánnyal rendelkező cég menedzsment rendszerét 
folyamatosan működteti és fejleszti. 
  
Átvételi (transzfer) audit 
Egy másik tanúsító szervezet tanúsítási szolgáltatásainak elismerése a tanúsítvány kiállításának alapjaként.  

 

5. Felelősségi és hatáskörök  
Ügyvezető igazgató felelős: 

 a szükséges erőforrások biztosításáért, 

Minőségirányítási vezető felelős: 

 a folyamatokhoz tartozó dokumentumok naprakészen tartásáért és a megfelelő munkakörökhöz való 
eljuttatásáért, 

 a szakmai testületekkel való kapcsolattartásért, 
 a szükséges auditcsoport, a folyamatban és a döntésben résztvevő személyzet szakmai 

koordinálásáért, 
 minden jelen minőségirányítási eljárásban meghatározott feladatért. 

Tanúsítási vezető felelős: 

 az auditcsoport jóváhagyásáért, 
 a szakmai ellenőrzésért, 
 minden jelen minőségirányítási eljárásban meghatározott feladatért. 

Termékmenedzserek felelősek: 

 a kalkulációk elkészítéséért, 
 az ügyfelekkel való kapcsolattartásért, 
 minden jelen minőségirányítási eljárásban meghatározott feladatokért. 

Projektmenedzserek felelősek: 

 az ügyfelekkel való kapcsolattartásért, 
 az auditok szervezéséért, 
 az auditcsoport kijelöléséért, megbízásáért, 
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 az ügyfélhez tartozó audit dokumentációk alkalmazásáért, azok megfelelő azonosíthatóságáért, 
tárolásáért, megőrzésért, naprakész állapotáért, 

 minden jelen minőségirányítási eljárásban meghatározott feladatokért. 

Auditorok, szakértők felelősek: 

 az auditok szervezéséért, 
 az auditok magas szakmai színvonalon történő, előírásoknak megfelelő végrehajtásáért, 
 az ügyfélhez tartozó audit dokumentációk megfelelő alkalmazásáért, és azonosíthatóságáért. 

 
6. Folyamatszabályozás 
6.1. Tanúsítási kérelem fogadása 

A pontos kalkuláció elkészítéséhez meghatározott adatokra van szükségünk a kérelmezőtől, így minden 
esetben a 006-FORM-01 - Ügyféladatlap kitöltését kérjük. Az adatlapot kiküldő munkatárs felelőssége a 
nyomon követés. 

MEBIR tanúsítás esetén a kérelmező szervezet felhatalmazott képviselője által a tanúsító testületnek a 
folyamatairól és tevékenységeiről a tanúsító testületnek szolgáltatott információknak tartalmazniuk kell a 
folyamatokkal kapcsolatos legfontosabb veszélyek és munkavédelmi kockázatok azonosítását, valamint a 
folyamatokban használt fő veszélyes anyagokat és minden vonatkozó jogi kötelezettséget, amely az 
alkalmazandó munkavédelmi jogszabályokból ered. A kérelemnek tartalmaznia kell a szervezet telephelyein 
belül és azon kívül dolgozó személyzet létszámát. 

6.1.1. Tanúsítvány átvétel (transzfer) 
Az Apave Tanúsítás átvett tanúsítások néven definiálja azon új tanúsítási eljárásokat, melynél a tanúsítandó 
partnerek más akkreditált tanúsító testület által kiadott érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek, de valamilyen 
okból kifolyólag tanúsító szervezetet szeretnének váltani, akár a tanúsítási cikluson belül. 

IAF MLA partner akkreditáció nélküli tanúsításoknál, felügyeleti audit határidőből kicsúszott ügyfeleknél 
abban az esetben, ha az előző auditjelentések nem elérhetők, vagy a szervezet tanúsítványa felfüggesztés 
alatt áll, a szervezetet új ügyfélnek kell tekinteni és a kezdeti tanúsítás szabályai szerint kell eljárni. 

Amennyiben az előző tanúsítványt olyan tanúsító szervezet állította ki, amely tevékenysége megszűnt, 
akkreditációja lejárt, felfüggesztés vagy visszavonás alatt áll, az átvételt 6 hónapon belül vagy a tanúsítvány 
lejárata előtt le kell folytatni, amelyik hamarabb esedékes. 

Az átvétel előtti ellenőrzés részeként be kell kérni az előző tanúsítványának másolatát, lehetőség szerint az 
előző 3 auditjelentését, illetve az eltérési lapo(ka)t, amennyiben voltak. Tanúsítvány átszármaztatására 
kizárólag IAF MLA akkreditált tanúsítványok esetén van lehetőség az érvényességi időn belül.   

Átvételi auditra vonatkozó ajánlatkérés esetén a projektmenedzser bekéri az ügyféltől a jelenleg érvényes – 
előző tanúsító testület által kiállított – tanúsítványát. Ez alapján felveszi a kapcsolatot a tanúsítványt kiállító 
tanúsító testülettel, és bekér, valamint ellenőriz minden szükséges információt az ISAC rendszerből 
generálható 007-FORM-01 Információkérés tanúsítvány átvételéhez formanyomtatvány segítségével. 

Az átvétel előtti ellenőrzés elemei: 
 saját akkreditációs jogosultság ellenőrzése,   
 az előző tanúsító szervezet jogosultságának ellenőrzése (MLA),   
 a váltás okának feltárása,  
 tanúsítvány(ok) érvényességének ellenőrzése,   
 a kezdeti vagy a legutolsó megújító audit jelentéseinek, és a felügyeleti audit jelentésének 

átvizsgálása, az előző tanúsító szervezet által rögzített eltérések, egyéb szükséges információk 
kiértékelése,   

 esetleges panaszok és megtett intézkedések átvizsgálása,  
 egyéb szükséges információk kiértékelése, amely az auditprogram összeállításához fontos lehet, 
 előző tanúsító által készített audiprogram áttekintése, ha elérhető. 
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Az átvétel előtti átvizsgálást az tanúsítási vezető végzi, akinek felelőssége bevonni a folyamatba a 
meghatározott szakterületi szakértőket.   

Az átvétel előtti átvizsgálás tényét dokumentálni kell az ISAC Transfer modulban.  

Tömeges átvétel abban az esetben történik, ha a tanúsítást olyan tanúsító testület adta meg, amely befejezi 
a kereskedelmet, vagy akkreditációja lejár, felfüggesztik vagy visszavonják. Ilyen esetekben az Apave 
Tanúsítás az átvétel előtt tájékoztatja a Nemzeti Akkreditáló Hatóságot, amelynek akkreditációja alatt a 
tanúsítványt ki kívánja állítani. 

Másik tanúsító testület által lefolytatott audit abban az esetben fogadható el, ha a kérelmező szervezet a 
vonatkozó előírásban meghatározottaknak megfelel. Az átvételhez a projektmenedzser előkészíti a 007-
FORM-02 - Tanúsítvány átvétel felülvizsgálata nyomtatványt, melyet a tanúsítási vezető értékel, és 
meghozza a döntését a tanúsítvány átvételéről, melyről a projektmenedzser küld értesítést az előző tanúsító 
testületnek az ISAC rendszerből (007-FORM-03 - Értesítés tanúsítvány átvételéről), majd kiállítja és eljuttatja 
a tanúsítványt az ügyfélnek. 

6.2.  Kérelem átvizsgálása 

6.2.1.  Kérelmező által megadott adatok ellenőrzése 
A kérelem beérkezését követően a termékmenedzser vagy az általa megbízott munkatárs, a kérelmező 
szervezet adatait a nyilvános cégjegyzékben a https://www.e-cegjegyzek.hu/ (továbbiakban: e-
cégjegyzékben) címen ellenőrzi. 
Legalább az alábbi adatokat kell ellenőrizni: 
 a kérelmező szervezet neve; 
 székhelye, telephelye; 
 az adószám érvényessége; 
 a cégjegyzékben szereplő cég tevékenysége. 

Amennyiben az e-cégjegyzékben szereplő adatok megegyeznek a kérelmező által megadott adatokkal, a 
tanúsítandó tevékenységet TEÁOR számok alapján, illetve energiairányítási rendszer esetén a vonatkozó 
műszaki előírások szerint be kell sorolni. 
 Ha az adatok nem egyeznek meg az e-cégjegyzékben szereplő adatokkal, a termékmenedzsernek és/vagy 
az általa meghatalmazottnak fel kell vennie a kapcsolatot a kérelmező szervezettel az adatok egyeztetése 
érdekében. Amennyiben csak elírás történt, javítani kell.  

6.2.2.  Tanúsítandó tevékenység meghatározása 
A kérelmező által megadott tanúsítandó tevékenységhez tartozó TEÁOR számot illetve számokat, valamint 
az EIR rendszerek esetén a vonatkozó műszaki területeket azonosítani kell. A besorolást a gazdasági 
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere alapján kell elvégeznie a termékmenedzsernek 
vagy az általa megbízott személynek. A besorolást a TEÁOR számok és a hozzá tartozó IAF kódok alapján 
kell elvégezni, illetve az érintett szabványok esetében a műszaki terület alapján. Az információbiztonsági 
irányítási rendszer esetében a tevékenységtől függetlenül az IAF 33 kódot kell alkalmazni. 
A tanúsítandó tevékenység besorolását dokumentálni kell: Az ISAC rendszer ajánlat lapján található 
„TEÁOR kód(ok)” mezőbe fel kell jegyezni a TEÁOR számokat, amelyek alapján az IAF besorolást végezték, 
valamint az IAF kódot – az ISAC rendszer szerződés lapján a „Felülvizsgálandó tevékenység IAF kódja” 
mezőben. 
A TEÁOR kódot dokumentálni kell a 006-FORM-02 - Auditnapok kalkulációja formanyomtatványon, amely 
akár az ISAC rendszerből a szükséges adatok pontos felvitele után is generálható. 
A besorolás után, a besorolást végzőnek az IAF kód alapján ellenőrizni kell az akkreditált területeket az 
érvényes akkreditáció alapján. 
Amennyiben a kérelmező által meghatározott tevékenység akkreditált terület, az ajánlatadás előtt meg kell 
határozni a létszám és a tevékenység függvényében a szükséges auditidőt (Lásd: 6.4.2.3. pont). Ha a 
besorolás során megállapításra kerül, hogy a tevékenységi terület nem akkreditált, az ajánlat nem adható ki 
az operatív igazgató jóváhagyása nélkül. Erről a kérelmezőt értesíteni kell, az értesítést a besorolást 
végzőnek kell megtennie, a tanúsítási vezető hozzájárulását követően. A besorolást minden esetben a 
termékmenedzser és/vagy a tanúsítási vezető hagyja jóvá. 
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6.2.3.  A szükséges auditidő meghatározása 
Az auditidő meghatározását az 006-ELJ - Ajánlatátvizsgálás, auditnapok kalkulációja nevű eljárásban 
meghatározottak alapján kell elvégezni, a termékmenedzsernek vagy az általa megbízott munkatársnak. A 
meghatározott audit időt a tanúsítási vezetőnek jóvá kell hagynia, amennyiben a termékmenedzser nem 
rendelkezik megfelelő szektorjogosultsággal. Az auditidő meghatározásánál figyelembe kell venni a MIR, a KIR, 
a MEBIR, az IBIR és az EgIR rendszerek esetében a komplexitás kategóriákat, szükség szerint adott 
szakterületen kompetenciával rendelkező auditort is be kell vonni. 
Az IBIR irányítási rendszerek auditálására vonatkozó auditidő meghatározásához, ajánlatkérések 
átvizsgálásához, olyan szakértőt, auditort kell felkérni, aki ismeretekkel rendelkezik legalább az alábbiakban: 

 információbiztonság-irányítási rendszerszabványok/rendelkező dokumentumok, 
 a kérelmező üzleti szektora, 
 a kérelmező szervezet termékei, folyamatai, szervezete. 

 

6.2.4.  Ajánlatszám, illetve szerződésszám kiadása 
A termékmenedzser vagy az általa megbízott a kérelmező szervezet részére kiadja a soron következő 
ajánlatszámot. Az ajánlatokat az ISAC rendszerben kell létrehozni. Először létrehozunk egy új mappát a 
rendszerben a kérelmező szervezet megnevezésével, mely a következő ajánlatszámot automatikusan 
generálja. Az ISAC rendszerben az ajánlatok rögzítése esetén az „Ajánlat száma”, illetve az „Ajánlati szám” 
mezőket az ajánlat menüben nem kell kitölteni. Az ajánlati számok rendszerét az ISAC rendszer tartalmazza. 
Az ajánlatszám kiadása során kellő körültekintéssel kell eljárni, mert szerződéskötés esetén ezzel a számmal 
kell az ügyfelet azonosítani a teljes tanúsítási ciklus alatt. 

6.2.5.  Ajánlat és a szerződés elküldése az ügyfél részére 
Az auditnap kalkuláció alapján a termékmenedzser meghatározza a vállalási árat, melyet szóban jóváhagyat a 
tanúsítási vezetővel vagy az operatív igazgatóval. A vállalási ár meghatározása után a termékmenedzser 
elkészíti az ajánlatot a kérelmező részére (006-FORM-03 - Szakmai és pénzügyi ajánlat), és kiküldi az ajánlat 
elválaszthatatlan részét képező 7. pont, a Felek megegyezése rész aláírásával. A kérelmező szervezet részére 
az ajánlatot minél előbb el kell juttatni az általa választott formában (e-mailben vagy személyesen). Az ajánlat 
mellékleteként el kell küldeni a kérelmező részére a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételeket 
(014-SZ – ÁSzF-et) is. Az ajánlat és az ÁSzF az ISAC rendszerből generálható. 
Az ISAC rendszerben, a kérelmező szervezet megnevezésével létrehozott mappában kell készíteni az ajánlatot, 
és ott, szerkeszthető formában kell tárolni. 
6.2.6.  Ajánlat elfogadása, szerződéskötés 
Az ajánlatadó felelőssége és feladata, hogy az ajánlat elküldése után a szükséges nyomon követést elvégezze. 
Az ajánlat elfogadása akkor rögzíthető, ha az ügyfél e-mailben vagy postai úton eljuttatja az Apave Tanúsítás 
részére a cégszerűen aláírt megállapodást (ajánlatot). Az ajánlat elfogadását az ISAC rendszerben rögzíteni 
kell. A termékmenedzser feltölti az aláírt szerződést az ajánlatadás modulba, rögzíti a megrendelést, mellyel 
egyidejűleg a rendszer legenerálja a 3 éves ciklus folyamatait. 
 
6.3.  Kezdeti tanúsítási audit 

6.3.1.  Projektmenedzser kijelölése 
A tanúsítási vezető adott ügyfélhez projektmenedzsert jelöl ki, akinek feladata, hogy kapcsolatot teremtsen az 
ügyfél és az auditcsoport között. A megbízás szóban történik, és visszavonásig tart, illetve addig, amíg az ügyfél 
és a tanúsító testület között érvényes szerződés van. Ekkor a megbízott projektmenedzser átveszi az ügyfél, 
illetve annak ISAC mappájának kezelését, valamint elvégzi az eddigi tevékenység felülvizsgálatát, a „007-
FORM-04 - Kérelem átvizsgálása” dokumentum kitöltésével. 
6.3.2.  Az auditcsoport kiválasztása és megbízása 
Az auditcsoport létszámának és összetételének meghatározásakor figyelembe kell venni legalább az 
alábbiakat: 

a) az audit céljait, területét, kritériumait és a meghatározott auditidőt, 
b) az audit fajtáját (kombinált, integrált audit), 
c) az auditcsoport kompetenciáját, amely szükséges az audit céljainak eléréséhez, 
d) a tanúsítási követelményeket, 
e) a pártatlanság és függetlenség követelményeit, 
f) a nyelvet és a kultúrát, 
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g) az auditcsoport tagjai auditálták-e korábban az ügyfél irányítási rendszerét. 

Az auditcsoport összetételét a projektmenedzser és a tanúsítási vezető határozzák meg, szükség szerint 
bevonva szakterületen kompetenciával rendelkező külsős auditort, szakértőt vagy olyan belső munkatársat, aki 
bizonyította kompetenciáját az adott szakterületen.  

Az IBIR irányítási rendszerek auditjára vonatkozóan az auditcsoport meghatározásához a tanúsítási vezetőnek 
igénybe kell vennie olyan szakértőt, aki rendelkezik legalább az alábbi ismeretekkel: 

 információbiztonság-irányítási rendszerszabványok/rendelkező dokumentumok, 
 a szervezet üzleti szektora, 
 az ügyfél termékei, folyamatai, szervezete. 

Az auditcsoport kijelölése a projektmenedzser feladata, melynek jóváhagyását a tanúsítási vezető végzi. Az 
auditorok kijelölése és jóváhagyása az ISAC rendszerben történik, amely erőforrás modulja tartalmazza az adott 
szakterülethez tartozó kompetenciával rendelkező auditorokat. A projektmenedzser a kijelölés után a 
rendszerből megbízást küld a kiválasztott auditor(ok)nak a 007-FORM-08 - Auditori megbízás 
formanyomtatvány kitöltésével, mely tartalmazza az auditor(ok) konkrét feladatait, és minden szükséges 
információt, csatolmányt az audit elvégzéséhez. 

6.3.2.1. Felülvizsgáló felkérése 
Az audit elvégzése utáni teendők végrehajtására, azaz a dokumentáció szakmai ellenőrzésére a tanúsítási 
vezetővel egyeztetve a projektmenedzser felkér egy, az adott szakterületen kompetenciával rendelkező 
auditort vagy szakértőt az audit elvégzését követően. A felülvizsgáló kiválasztását, valamint felkérését 
dokumentálni kell az ISAC rendszerben, mely automatikusan generálja a „007-FORM-11 - Felülvizsgálói 
megbízást”, amely tartalmazza a döntési folyamatba bevont személy feladatait. A felkért felülvizsgáló 
visszautasíthatja a felkérést, ebben az esetben a tanúsítási vezető másik kompetenciával rendelkező 
személyt kér fel. A döntésbe bevont személyek kiválasztásánál törekedni kell belső munkatársak 
bevonására, valamint kiemelten figyelembe kell venni a pártatlansági tényezőt, azaz olyan személyt nem 
lehet felkérni a döntési folyamatba, akik, az audit folyamatban is részt vettek. Adott szakterülethez tartozó 
kompetenciával rendelkező személyeket az ISAC erőforrás modulja tartalmazza. 

6.3.2.2. Auditor jelöltek, gyakornokok megbízása 
Az auditor jelöltek megbízása szintén a 007-FORM-08 - Auditori megbízás aláírásával és kiküldésével 
kezdődik. Az auditor jelöltek megbízása esetén figyelembe kell venni az auditcsoport összetételét, a 
pártatlanság és függetlenség követelményeit. Az auditor jelölt önálló auditori feladatot nem végezhet, nem 
feladata a helyszíni audit során objektív bizonyítékok gyűjtése - de ezt a vezető auditor megváltoztathatja - 
azzal a céllal vesz részt az auditon, illetve a tanúsítás folyamatában, hogy az audit elvégzéséhez szükséges 
technikákat elsajátítsa, megértse. Az auditor jelöltek megbízását – mint minden más megbízást – a tanúsítási 
vezető hagyja jóvá. 

6.3.2.3.  Szakértők megbízása, kijelölése 
A helyszíni audit elvégzésébe a tanúsítási vezető megbízhat szakértőt is a kompetencia követelmények 
biztosítása érdekében. A szakértők megbízása szintén a 007-FORM-08 - Auditori megbízás aláírásával és 
eljuttatásával kezdődik. A szakértők feladatait egy audit elvégzése során részletesen bemutatja a 010-SZ - 
Auditori szabályzat. 

6.3.2.4.  Az ügyfél kiértesítése a tanúsítási folyamat megkezdéséről 
A projektmenedzser a fenti megbízások kiküldésével egyidejűlej az ügyfelet is tájékoztatja, egy az ISAC 
rendszerből generált és kiküldött levélben (007-FORM-09 - Értesítés az auditról) a tanúsítási folyamat 
megkezdéséről, az első audit időpontjáról, és minden fontos részletről. 

6.4.  Az audit 1. szakasza 

A kezdeti auditot minden esetben két szakaszban kell elvégezni.  

A kezdeti audit 1. szakasza rendszerint a helyszínen kerül elvégzésre, de alacsony kockázat esetén lehetőség 
van az 1. szakasz távolról történő elvégzésére is, ebben az esetben az audit 1. szakasza az ügyfél 
dokumentációjának értékeléséből áll, amelyet az auditcsoport vezetője végez. A kockázatértékelést a tanúsítási 
vezető végzi a szervezet tevékenysége, végzett tevékenység komplexitása, a szervezet mérete és 
összetettsége figyelembevételével. 
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Alapvető követelmény, hogy az auditcsoport rendelkezzen a szükséges kompetenciákkal az audit céljainak 
eléréséhez. Lehetőség szerint olyan auditcsoportot kell kijelölni a kezdeti audit 1. szakaszának elvégzésére, 
akik részt vesznek a kezdeti audit 2. szakaszának elvégzésében is.  

A kezdeti audit 1. szakaszában a megbízott auditcsoport vezetője az ügyfél irányítási rendszerének 
áttanulmányozása során jelentést készít a „010-FORM-03 - Dokumentációértékelés és kezdeti audit 1. 
szakaszának riportja” formanyomtatvány kitöltésével. A dokumentációvizsgálati jelentést, illetve a kezdeti audit 
1. szakaszának jelentését a vezető auditornak minden esetben el kell juttatnia az ügyfél részére a kezdeti audit 
2. szakaszának helyszíni auditja előtt. Az eredményekről minden esetben a tanúsító testületet is tájékoztatni 
kell. Ha a 2. szakasz megvalósítása teljesíthető, akkor az 1. szakaszról készült jelentést a 2. szakaszban készült 
audit jelentéssel együtt szükséges leadni a tanúsító testületet részére. A ISAC rendszerben a projektmenedzser 
rögzíti az 1. szakasz szükségességét, eredményét és a jelentés dokumentumát. 

Az auditcsoport megbízása a 007-FORM-08 - Auditori megbízás aláírásával és kiküldésével kezdődik, az 
ügyféllel történő időpont és egyéb szükséges információk meghatározása, egyeztetése után. 

Az auditcsoport feladatait, tanúsítási funkciók szerint a 010-SZ - Auditori szabályzat tartalmazza. A kezdeti audit 
1. szakaszának elvégzése után, amennyiben az a helyszínen történik, a felkért szakterületi szakértőnek az 
elkészült dokumentáció alapján javaslatot kell tennie a vezető auditor részére, az audit tevékenység 
folytatásáról. Amennyiben az audit tevékenység folytatható, a kezdeti audit 2. szakaszára az eredeti 
megbízásban (007-FORM-08 - Auditori megbízás) rögzítettek szerint kell eljárni. Ha a felkért szakértő vagy 
vezető aduitor javaslata alapján a tanúsítási eljárás nem folytatható, akkor meg kell határoznia azokat az okokat, 
tevékenységeket - dokumentáltan - amelyek a tanúsítási eljárás további folytatásához szükségesek. Ezt a 
tanúsítási vezető részére el kell juttatni, aki az operatív igazgatóval egyeztetve meghatározza a megfelelő 
intézkedést, és értesíti az érintetteket (pl.: vezető auditor, ügyfél). 

6.5.  Az audit 2. szakasza 

A kezdeti audit 2. szakaszát minden esetben helyszínen kell elvégezni, rendkívüli esetben kockázatértékelés 
után távolról is el lehet végezni, lásd jelen szabályzat 6.15. pontja. Az auditcsoport feladatait, a helyszíni audit 
elvégzését részletesen a 010-SZ - Auditori szabályzat tartalmazza. 

A kezdeti audit 2. szakaszának időpontját, figyelembe véve a kezdeti audit 1. szakaszának eredményét, az 
ügyfél által egyeztetett időpontot és szükség szerint egyéb információt fel kell vezetni az ISAC rendszer audit 
munkalapjára. 

A kezdeti audit 2. szakasza az auditcsoport által leadott hiánytalan dokumentáció beérkezését követően záródik 
le. 

6.6.  Döntés a tanúsításról 

6.6.1.  Általános követelmények 
A tanúsítási döntés meghozatala minden esetben a tanúsítási vezető hatásköre. A tanúsítási döntés 
előkészítése, elvégeztetése során a projektmenedzsernek biztosítania kell, hogy azok a személyek, akik a 
tanúsításról vagy a tanúsítás megújításáról döntenek, ne legyenek ugyanazok, mint akik az auditot végezték. 
A tanúsítási döntés előkészítése során a tanúsítási vezetőnek vagy az általa megbízott projektmenedzsernek 
kell gondoskodnia legalább az alábbiakról: 

 az audithoz tartozó hiánytalan dokumentumok rendelkezésre állásáról, 
 a felkért szakterületi szakértő adott időben való rendelkezésre állásáról. 

6.6.2.  A döntéshozatal előtti tevékenységek 
A projektmenedzsernek a döntéshozatal előtt a 007-FORM-10 - Irodai ellenőrzés dokumentum kitöltésével 
meg kell erősítenie, hogy: 

a) a tanúsítási követelmények és az audit alkalmazási területe tárgyában az auditcsoport elegendő 
objektív bizonyítékot gyűjtött össze, és ezek az információk elegendők, 

b) átvizsgálta, elfogadta és ellenőrizte a helyesbítések és a helyesbítő tevékenységek eredményességét, 
ha voltak ilyenek, minden olyan nem megfelelőséget illetően, amely miatt 

1) az irányítási rendszer szabványának egy vagy több követelménye nem teljesül, vagy 
2) olyan helyzet állt elő, amely komoly kételyeket támaszt arra nézve, hogy az ügyfél irányítási 

rendszere képes lesz-e elérni kitűzött előirányzatait; 
c) átvizsgálta és elfogadta az ügyfél tervezett helyesbítéseit és helyesbítő tevékenységeit, ha voltak 
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ilyenek, minden más nem megfelelőségre, 
d) az auditcsoport által azonosított – az audit dokumentációban szereplő - külső eredetű dokumentumok 

(jogszabályok, szabványok) érvényesek az audit időpontjában. 
 

A projektmenedzser a 007-FORM-10 – Irodai ellenőrzés dokumentum kitöltése után az ISAC rendszerben 
kiválasztja a felülvizsgáló személyét, és a 007-FORM-11 - Felülvizsgálói megbízás dokumentumban felkéri 
az audit dokumentumok ellenőrzésére. A megbízással egyidejűleg az ISAC rendszerből legenerálja a 007-
FORM-12 - Auditor értékelése dokumentumot, melyben értékeli az auditort, valamint a 007-FORM-13 - 
Tanúsítási döntés dokumentumot is, amelyeket a megbízással egyidejűleg elküld a felülvizsgálónak. A 
felülvizsgáló az audit dokumentumok ellenőrzése után kitölti a 007-FORM-12 - Auditor értékelése 
dokumentumot, amelyben értékeli az auditort, valamint a 007-FORM-13 - Tanúsítási döntés dokumentumot, 
amelyben javaslatot tesz a tanúsítási döntésre vonatkozóan. A felülvizsgáló a kitöltött felülvizsgálói 
dokumentumokat visszaküldi e-mail-en a projektmenedzsernek, aki feltölti azokat az ISAC rendszerbe a 
Felülvizsgálat után modulba, majd felkéri a Tanúsítási vezetőt a végső felülvizsgálat elvégzésére és a 
tanúsítási döntés meghozatalára. 

6.6.3.  A tanúsítási döntés 
A tanúsítás kiadásáról való döntés a tanúsítási vezető feladata, felelőssége a projektmenedzser információi, 
valamint a felkért, illetve megbízott szakterületi szakértő, illetve a felállított auditcsoport ajánlása és az audit 
dokumentáció átvizsgálása alapján. A tanúsítási vezető 5 napon túli távolmaradása vagy akadályoztatása 
esetén, amennyiben lehetősége van rá írásban, egyes esetekben szóban kijelöli, hogy ki fogja a feladatait 
ellátni, többek között a tanúsítási döntés tárgyában, figyelembe véve a szabályozott követelményeket, 
kompetenciákat. A tanúsítási vezetői feladatokat ellátó személy ideiglenes kijelöléséről az operatív igazgató 
gondoskodik, amennyiben a tanúsítási vezető olyan akadályoztatása áll fenn, hogy még szóban sem tudja 
kijelölni az őt helyettesítő személyt. 
A kezdeti audit lezárásához szükséges dokumentációt a projektmenedzser az ISAC rendszerben gyűjti, 
kezeli, tárolja. 
Az IBIR irányítási rendszerek esetében a tanúsítási döntésbe bevont szakértőnek – amennyiben a belső 
személyzet ezen ismeretekkel nem rendelkezik, legalább az alábbi ismeretekkel kell rendelkeznie: 

 információbiztonság-irányítási terminológia, alapelvek, gyakorlatok és technikák, 
 információbiztonság-irányítási rendszerszabványok / rendelkező dokumentumok, 
 a tanúsított – auditált – ügyfél üzleti szektora, 
 az ügyfél termékei, folyamatai, szervezete. 

6.6.3.1. A tanúsítvány kiállítása 
Az átvizsgálás után, az eredmény figyelembe vételével, a tanúsítványt a projektmenedzser vagy az általa 
megbízott munkatárs elkészíti, vagyis legenerálja az ISAC rendszerében. A projektmenedzser által 
előkészített tanúsítványt az ISAC rendszerben az operatív igazgató aláírásával látja el. 
A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a tanúsított ügyfél nevét, székhelyét, telephelyét, amelyek auditálásra kerültek, 
b) a tanúsítási döntés dátumát, 
c) a tanúsítvány érvényességének – lejáratának - dátumát, 
d) a tanúsítvány regisztrációs számát, amelynek meghatározásához a tanúsítvány generátor használata 

szükséges (ISAC), 
e) a tanúsított szabvány megnevezését, 
f) az alkalmazási területet a tanúsított ügyfél telephelyeinek és tevékenységeinek megfelelően, 
g) az Apave Magyarország Kft. nevét, címét és a logóját, 
h) a Nemzeti Akkreditáló Hatóság logóját, 
i) IBIR rendszerek esetében az alkalmazhatósági nyilatkozat dátumát. 

A tanúsítvány érvényességének meghatározása során ügyelni kell arra, hogy a tanúsítvány 
érvényességének kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint a tanúsítási döntés napja. 
Az ügyfél kérésére az Apave Tanúsítás idegen nyelvű tanúsítvány kiállítását is vállalja. Ebben az esetben 
előnyben kell részesíteni, ha az ügyfél fordítja vagy fordíttatja le a tanúsítás alkalmazási területét, azonban 
ellenőrizni kell a helyességét az auditornak is, illetve a projektmenedzsernek is. Az idegen nyelvű 
tanúsítványnak tartalmában meg kell egyeznie a magyar nyelvű tanúsítvánnyal.  
A tanúsítvány kiállítása 3 évre szól. 
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A tanúsítvány mintáját a 007-FORM-15 - Tanúsítvány minta formanyomtatvány tartalmazza. 
6.6.3.2. Módosított tanúsítvány kiállítása 

Amennyiben módosított tanúsítvány kiállítása szükséges, a tanúsítási döntést a tanúsítási vezető hozza 
meg, a módosított tanúsítványt az alábbiakkal kell megkülönböztetni a már kiadott, elavult dokumentumtól: 

 tanúsítvány regisztrációs száma, 
 kiadás, illetve döntés dátuma. 

A módosított tanúsítvány – amennyiben egyéb dokumentum vagy esemény másképp nem rendelkezik – 
érvényességi ideje meg kell egyezzen a már kiadott tanúsítvány érvényességével, a formai követelménynek 
pedig az 6.6.3.1. fejezetben meghatározottakkal. 
Amennyiben az ügyfél részére módosított tanúsítvány kerül kiadásra az ISAC rendszerben a módosított 
tanúsítvány adatait fel kell rögzíteni, ezzel az előző verzió automatikusan érvényét veszíti. 

6.6.3.3.  A tanúsítvány eljuttatása az ügyfél részére 
A tanúsítvány eljuttatása az ügyfél részére a projektmenedzser vagy az általa megbízott munkatárs feladata.  
A projektmenedzser a tanúsítványt kinyomtatja (160 g/m2 súlyú A4 méretű papírra), és egy példányban 
elpostázza az ügyfél részére a tanúsított ügyfél által meghatározott levelezési címre, amennyiben a tanúsított 
ügyfél a rá vonatkozó – többek között a szerződésben meghatározott - kötelezettségeket teljesítette. Az 
ügyfél egyedi igénye szerint több példány tanúsítvány is kiadható, illetve kérhető A3-as méretű tanúsítvány 
is. 
A kiküldéssel egyidejűleg a projektmenedzser e-mailben is elküldi a tanúsítványt az ügyfél 
kapcsolattartójának. Mellékeli a riportot (010-FORM-… – Auditjelentés …), az értesítést a tanúsítási 
döntésről (007-FORM-14 - Értesítés tanúsítási döntésről), valamint elküldi az ügyfélelégedettségi kérdőív 
linkjét, és az ISAC rendszerben lezárja a kapcsolódó munkamenetet. 
A tanúsítvány kiküldésekor gondoskodni kell a tanúsítási jel, valamint a 013-SZ - Tanúsítási jel 
használatának eljuttatásáról is az ügyfél részére. 
 

6.7.  Felügyeleti tevékenység 

6.7.1.  Általános követelmények 
Az esedékes auditok tervezését, esedékességét a projektmenedzsernek vagy az általa megbízottnak 
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie és terveznie kell. Ebben segítséget nyújt az ISAC rendszer, mely 
értesítést küld az aktuális feladatokról, valamint a 006-FORM-04 - Érvényes szerződések nyilvántartása, 
mely segíti a havi szintű nyomon követést, tervezést. 
A felügyeleti auditokat – az újra tanúsítás évét kivéve – naptári évente legalább egyszer le kell folytatni. 
A kezdeti tanúsítást követő első felügyeleti audit dátuma nem lehet későbbi, mint a tanúsítási döntés 
meghozatalától számított 12 hónap. 
A felügyeleti tevékenység megkezdése előtt a projektmenedzser kiküldi a tanúsított ügyfélnek a 007-FORM-
05 – Változásbejelentést. 
A felügyeleti auditok elvégzése után – amennyiben rendkívüli esemény nem indokolja – tanúsítvány nem 
kerül kiállításra, azonban a következő lépések ugyanúgy megvalósulnak a fentiek szerint: 

6.3.2. Az auditcsoport kiválasztása és megbízása 
6.3.2.1. Felülvizsgáló felkérése 
6.3.2.2. Auditor jelöltek, gyakornokok megbízása 
6.3.2.3. Szakértők megbízása, kijelölése 
6.3.2.4. Az ügyfél kiértesítése a tanúsítási folyamat megkezdéséről 
6.6. Döntés a tanúsításról 

6.7.2.  Értesítés az ügyfél részéről a változásokról 

A felügyeleti tevékenység megkezdése előtt a projektmenedzser kiküldi a tanúsított ügyfélnek a 007-FORM-
05 – Változásbejelentést.  

Az ügyfél részéről kapott változásokat értékelni kell az auditcsoport megbízása előtt, az értékelést a 
termékmenedzser végzi.  

Azokat a változásokat, amelyek kihatnak az alábbiakra: 

a) jogi, kereskedelmi és a szervezeti formára vagy tulajdonviszonyokra, 
b) a szervezetre és a vezetőségre, 
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c) a kapcsolattartási címre és a telephelyekre, 
d) a tanúsított irányítási rendszer működési területére, 
e) az irányítási rendszerben és a folyamatokban bekövetkezett nagyobb változásokra 

figyelembe kell venni az auditcsoport megbízása előtt, valamint szükség esetén új kalkulációt kell készítenie 
a termékmenedzsernek a 6.2.3. pont szerint. 

Amennyiben az alábbiakat érintő változás történik az ügyfél szervezetében, szerződésmódosítást kell 
kezdeményezni az audit lefolytatása előtt: 
 szervezeti forma, 
 kapcsolattartási cím, székhely, telephely, 
 adószám. 

A szerződésmódosítást a termékmenedzser vagy az általa megbízott személy végzi, és a tanúsítási vezető 
hagyja jóvá. 

A változások dokumentálása az ISAC rendszer vonatkozó felületén történik. 

Amennyiben az ügyfél nem jelenti be a változást és ez az audit előkészítése / tervezése során derül ki, a 
megbízott vezető auditornak értesítenie kell a termékmenedzsert, aki a fentebb leírtak szerint jár el. 
Előfordulhat, hogy a helyszíni auditon derül ki, a tanúsított ügyfélnél bekövetkezett változás (pl.: 
létszámváltozás), ekkor a vezető auditornak az auditot fel kell függeszteni és értesítenie kell a 
termékmenedzsert, aki – szükség esetén bevonva a tanúsítási vezetőt és / vagy az operatív igazgatót – 
döntést hoz, hogy az audit folytatható-e vagy sem. 

6.7.3.  A felügyeleti audit lefolytatása 

A helyszíni audit lefolytatását a megbízott auditcsoport végzi. Az auditcsoport feladatait, felelősségeit és az 
audit dokumentáció leadását és kapcsolódó követelményeit a 010-SZ - Auditori szabályzat tartalmazza. 

A felügyeleti auditok esetén az ISAC rendszerben kell kezelni a keletkezett feljegyzéseket és minden igazoló 
dokumentumot, amellyel a tanúsító testület igazolni tudja a tanúsítvány fenntartásának okát. 

6.8.  A tanúsítás megújítása 

6.8.1.  A megújító audit tervezése 

A megújító auditok tervezése az ISAC rendszerből kapott információk alapján történik. Az ügyfél részére a 
termékmenedzser vagy az általa megbízott személy eljuttatja a 006-FORM-01 - Ügyféladatlap aktuális 
változatát legalább a tanúsítvány lejárata előtt három hónappal.  

Az adatlap visszaérkezése után az ügyfél által megadott adatokat az e-cégjegyzékben a termékmenedzser 
vagy az általa megbízott személy ellenőrzi, az ellenőrzésnek ki kell terjednie jelen eljárás 6.2.1. pontjában 
meghatározottakra.  

Az adatlap ellenőrzése után a tanúsítandó tevékenység IAF kód szerinti, illetve EgIR előírások esetén a 
vonatkozó műszaki előírás szerinti besorolását is elvégzi a termékmenedzser, a jelen eljárás 6.2.2. pontja 
szerint. 

A tevékenységi terület ellenőrzése után a termékmenedzser vagy az általa megbízott személy megküldi az 
ügyfél részére a következő hároméves tanúsítási ciklusra vonatkozó árajánlatot (006-FORM-03 - Szakmai 
és pénzügyi ajánlat). 

Amennyiben az ügyfél az ajánlatot elfogadja, az ISAC rendszerben kell dokumentálni. Hasonlóan a kezdeti 
audithoz a tanúsítási vezető projektmenedzsert jelöl ki a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében. A 
projektmenedzser kijelölése szóban történik. A munkaköri leírásokban meghatározott feladatok elvégzésére 
egy bizonyos tanúsított ügyféllel kapcsolatban, annak érdekében, hogy az ügyfél mindig ugyanazzal a 
személlyel tartsa a kapcsolatot, az információk hatékony felhasználása érdekében. 

6.8.2.  Megújító audit 

6.8.2.1.  Az auditcsoport kijelölése a megújító audit elvégzésére 
Az auditcsoport kijelölésének folyamata megegyezik a kezdeti auditok esetében alkalmazottakkal (Lásd: 
6.3.2.). 
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6.8.2.2.  A megújító auditok elvégzése 
A megújító auditok elvégzését részletesen a 010-SZ - Auditori szabályzat mutatja be, meghatározva az 
auditcsoport feladatát, felelősségét. 

6.8.2.3.  Döntés a megújításról 
A megújító audit utáni tanúsítási döntés esetén a kezdeti audit utáni döntés szabályai szerint kell eljárni 
(Lásd: 6.6. fejezet), azonban a tanúsítás megújítása utáni döntés során figyelembe kell venni a megújító 
audit eredményein kívül a korábban elvégzett auditok eredményeit is, valamint, ha értelmezhető a 
tanúsítás felhasználóitól beérkezett panaszokat. 

6.9.  Rendkívüli auditok 

6.9.1.  Az alkalmazási terület bővítése 

Egy már megadott tanúsítás alkalmazási területének bővítése iránti kérelem esetén a termékmenedzser 
elvégzi a kérelem átvizsgálását az 6.2. fejezet szerint. A már tanúsított ügyfél az alkalmazási területének 
bővítését kérelmezheti: 

 a változás bejelentő lap kitöltésével (007-FORM-05 - Változásbejelentés) 
 vagy az ajánlatkérő adatlap kitöltésével (006-FORM-01 - Ügyféladatlap). 

Amennyiben a módosított tevékenység akkreditált terület a termékmenedzser a módosítás 
figyelembevételével ajánlatot készít az ügyfél részére. Az alkalmazási terület bővítése felügyeleti auditok 
lefolytatása alkalmával is megvalósulhat, figyelembe véve az ügyfél igényeit. Az alkalmazási terület bővítése 
során az auditcsoport kijelölését a projektmenedzsernek úgy kell meghatározni, majd a tanúsítási vezetőnek 
jóváhagyni, hogy az alkalmazási terület a módosítások figyelembe vételével is le legyen fedve. 

Amennyiben a módosított tevékenység nem akkreditált terület, az ügyfelet a termékmenedzser értesíti és a 
módosítást el kell utasítania. 

6.9.1.1. Az alkalmazási terület bővítése során a tanúsítási döntés folyamata 

Az auditcsoport az audit elvégzése során az audit dokumentációt eljuttatja a projektmenedzser részére, 
aki a dokumentáció értékelése során kiemelt figyelmet fordít a tanúsított tevékenység bővítésének 
áttanulmányozására, amennyiben hiányosságot tapasztal (pl.: nem talál elegendő objektív bizonyítékot 
a módosított területhez) visszaadja az auditcsoport vezetőnek kijavításra. Amennyiben a dokumentáció 
értékelésének eredménye pozitív, a döntési folyamatot elindítja, felveszi a kapcsolatot az audit előtt 
felkért felülvizsgáló, akinek a dokumentációt átadja, amennyiben a felkért szakértő vizsgálata pozitív, a 
dokumentációt a projektmenedzser a módosított tanúsítvánnyal együtt átadja a tanúsítási vezetőnek 
jóváhagyás céljából. 

6.9.1.2. Az alkalmazási terület bővítése során a módosított tanúsítvány kiállítása 

A módosított tanúsítvány kiállítása során jelen eljárás 6.6.3.2. fejezete szerint kell eljárni. 

6.9.2.  Rendkívüli eseményhez kötött auditok 

A tanúsító testület a következő esetekben végez rendkívüli eseményhez kötött auditot: 
 panasz kivizsgálása alkalmával, 
 változások esetén, 
 felfüggesztett tanúsítványok okának megszüntetése érdekében. 

6.9.2.1. Rendkívüli auditok elvégzése panasz kivizsgálása alkalmával 

Amennyiben a tanúsító testülethez panasz érkezik a 005-ELJ - Fellebbezések, panaszok kezelése 
eljárás szerint kell eljárni. 

Amennyiben a panasz kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a tanúsítási folyamatból ered, akkor 
a tanúsított ügyfélnél helyszíni auditot kell lefolytatni. A projektmenedzser értesíti az ügyfelet, valamint 
egyezteti a helyszíni audittal kapcsolatban legalább az alábbiakat: 
 a helyszíni audit okát, 
 a helyszíni audit időpontját, időtartamát, 
 esetlegesen azokat a dokumentumokat, amelyet az ügyfélnek be kell szereznie, vagy elő kell 

készítenie. 
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Az egyeztetés után a projektmenedzser javaslatot tesz a tanúsítási vezetőnek az auditcsoport tagjaira, 
résztvevőkre, a panasz figyelembevételével. Az ügyfélnek nincs lehetősége az auditcsoporttal szemben 
kifogással élni. 

A panasz kivizsgálása során lefolytatandó helyszíni auditnak célja a panasz kivizsgálása, nem vonható 
össze felügyeleti audittal és nem terjedhet ki egyéb szabvány, szabványpont, tevékenység vizsgálatára.  

A kivizsgálás eredményeit az operatív Igazgató hagyja jóvá, bevonva, amennyiben szükséges a 
Pártatlansági Bizottság tagjait. 

6.9.2.2. Rendkívüli auditok elvégzése változások esetén 

A tanúsított ügyfélnek kötelessége a változásokat bejelenti. A bejelentést a 007-FORM-05 - 
Változásbejelentés nyomtatványon kell megtenni. A változásokat a projekt menedzser kategorizálja a 
következőképpen: 
 jelentős változás, 
 nem jelentős változás. 

6.9.2.3. Jelentős változások 

A tanúsító testület jelentős változásként kezeli legalább az alábbiakat: 
 székhelyváltozás, 
 telephelyváltozás, 
 tanúsított tevékenységben jelentkező változás, 
 társasági formában bekövetkezett változás,  
 jelentős létszám változás (min. -+30 % -os eltérés) 
 felső vezetőségben bekövetkezett változás, 
 tulajdonviszonyokban bekövetkezett változás. 

Ezeken kívül jelentős változás lehet, amelyet a projektmenedzser vagy a tanúsítási vezető annak 
értékel. A változások bejelentése után a projektmenedzser feladata az ügyfél értesítése a változás 
típusáról és a további teendőkről.  

A jelentős változások esetén a tanúsító testület, szerződés módosítást küld az ügyfél részére, amelyek 
kizárólag a változáshoz kapcsolódó pontokat módosítják, amennyiben más előírás másképpen nem 
rendelkezik. 

A jelentős változásokat a soron következő, vagy az ügyfél kérésére rendkívüli audit elvégzése során 
kiemelten kell kezelni az auditcsoport tagjainak, valamint a döntés előkészítése során a 
projektmenedzsernek, a döntés folyamatába felkért szakértőnek / auditornak, valamint a tanúsítási 
vezetőnek a tanúsítványról való döntés alkalmával. 

A módosított tanúsítvány kiállítása során jelen eljárás 6.6.3.2. fejezete szerint kell eljárni. 
6.9.2.4. Nem jelentős változások 

Az alábbiakat nem szükséges jelentős változásként kezelni: 
 létszámban bekövetkezett, 30%-ot nem meghaladó változások, 
 a szervezet műszaki személyzetében, irányítási rendszer vezetőben bekövetkezett változások, 
 irányítási rendszerben bekövetkezett kisebb változás, amennyiben nem érinti az 6.9.2.3.1. pontban 

meghatározottakat, 
 egyéb változás, amely nem sorolható az 6.9.2.3.1. pontjaiba. 

A nem jelentős változásokat is a kijelölt auditcsoportnak értékelni kell, valamint a döntés előkészítése 
során a projektmenedzsernek, a döntés során a tanúsítási vezetőnek. 

A változásokat a projektmenedzsernek minden esetben az ISAC rendszerben dokumentálnia kell. 

6.9.2.5. Rendkívüli auditok elvégzése felfüggesztett tanúsítvány okának megszüntetése céljából 

A tanúsítványok felfüggesztését az 6.10. fejezet szabályozza. 

A felfüggesztett tanúsítványok okának megszüntetése érdekében végzett audit szabályai megegyeznek 
jelen eljárás vonatkozó pontjaiban meghatározottakkal. 
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A tanúsító testület akkor is rendkívüli auditot végezhet, ha a felfüggesztés oka az ügyfél részéről a soron 
következő felügyeleti audit helyszíni auditjának elmulasztása, vagy határidő túllépés. 

6.9.2.6. Rendkívüli auditok és döntések MEBIR audit esetén 

Az illetékes szabályozó hatóság bevonásától függetlenül speciális ellenőrzésre lehet szükség abban az 
esetben, ha a tanúsító testület tudomására jut, hogy súlyos munkahelyi egészséggel és biztonsággal 
kapcsolatos esemény történt, például súlyos baleset vagy súlyos szabálysértés. A rendkívüli audit célja, 
hogy az eset után megvizsgáljuk, hogy az irányítási rendszer nem került-e veszélybe, és hatékonyan 
működött-e. A tanúsító szervezet dokumentálja a vizsgálat eredményét. 

A tanúsított ügyfél által rendelkezésre bocsátott, vagy a különleges ellenőrzés során közvetlenül az 
ellenőrző csoport által összegyűjtött, az olyan eseményekre vonatkozó információk, mint a súlyos 
baleset, vagy az előírások súlyos megsértése, amelyek szükségessé teszik az illetékes szabályozó 
hatóság bevonását, alapot kell adnia ahhoz, hogy a tanúsító testület dönthessen a meghozandó 
intézkedésekről, beleértve a tanúsítás felfüggesztését vagy visszavonását, azokban az esetekben, 
amikor bizonyítható, hogy a rendszer súlyosan nem felelt meg a tanúsítási követelményeknek. 

Ezek a követelmények a tanúsító testület és a tanúsítandó szervezet közötti szerződéses 
megállapodások részét képezik (ÁSzF). 

6.10. A tanúsítvány felfüggesztése 

Az Apave Tanúsítás tanúsítási vezetője a projektmenedzser, illetve a vezető auditor javaslata alapján dönt a 
tanúsítvány felfüggesztéséről. 

A felfüggesztés időtartama nem tarthat tovább 3 hónapnál, azonban az operatív igazgató a tanúsítási vezető 
javaslata alapján ez az időtartam csökkenhet, ha 

a) az ügyfél folyamatosan és jelentősen megszegi az irányítási rendszer követelményeit; 

b) az ügyfél nem teljesíti határidőre és a felszólítások ellenére a fizetési kötelezettségeit; 

c) az ügyfél a tanúsítványt vagy a tanúsítási jelet helytelenül használja és e tevékenységek letiltása után 
sem szünteti meg. 

6.10.1. A tanúsított státusz felfüggesztésének okai 

Az Apave Tanúsítás a következő esetekben függeszti fel a tanúsított státuszt: 

a) a tanúsított ügyfél nem teszi lehetővé a felügyeleti auditnak az előírt gyakorisággal való elvégzését; 
b) az ügyfélnél a tanúsító testület által megbízott auditcsoport súlyos nemmegfelelőséget vesz fel, és 

utóaudit lefolytatása szükséges; 
c) a tanúsító szervezet olyan panasz, fellebbezés érkezik, ami az APAVE Tanúsítás által kiadott 

tanúsítvány iránti bizalmat veszélyeztetheti; 
d) a tanúsított ügyfél önként kéri a felfüggesztést. 

6.10.2. Az ügyfél értesítése 

A tanúsítvány felfüggesztését a projektmenedzser rögzíti az ISAC rendszerben, és az automatikusan 
generált értesítőt (007-FORM-17 - Tanúsítvány felfüggesztése) kiküldi az ügyfél részére, meghatározva a 
felfüggesztés kezdő, illetve végső dátumát, a felfüggesztés okát. 

Az értesítőben az Apave Tanúsítás tájékoztatja az ügyfelet, hogy a felfüggesztés alatt a tanúsítvány, illetve 
a tanúsítási jel használata jogtalan. 

A levél kézhezvételétől számítva 8 napon belül az ügyfél köteles az Apave Tanúsításhoz minden a tanúsító 
által kiadott tanúsítvány eredeti példányát visszaküldeni.  

Ha az ügyfél a felfüggesztés ideje alatt semmilyen lépést nem tesz annak érdekében, hogy a felfüggesztés 
okát megszüntesse, a projektmenedzser javaslata alapján a tanúsítványt a tanúsítási vezető visszavonja 
(Lásd jelen eljárás 6.11. pontját!). 

Amennyiben a felfüggesztés okai megszűntek, erről a tanúsító testület meggyőződött, és megszületett a 
döntés a tanúsítvány felfüggesztés utáni helyreállításáról, ennek tényéről, a döntést követő 8 napon belül 
a projektmenedzser értesíti az ügyfelet. 
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Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a felfüggesztett tanúsítvánnyal rendelkező ügyfél a 
felfüggesztés okát megszüntette, azonban az Apave Tanúsítás értékelése alapján az nem hatékony, a 
tanúsítvány felfüggesztését a továbbiakban is fenntartja, az eredeti felfüggesztés dátumával, határidőjével, 
amelyről 8 napon belül a projektmenedzser írásban értesíti az ügyfelet. 

6.11. A tanúsítvány visszavonása 

A tanúsítási vezető a tanúsítványt visszavonhatja, ha: 

a) a felfüggesztés ideje alatt az ügyfél nem tesz semmit a felfüggesztés okának kiküszöbölésére; 

b) a tanúsított ügyfél ellen vagyonát érintő csődeljárás, felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy a 
csődeljárás iránt benyújtott kérelmet vagyonhiány miatt elutasították; 

c) tények alapján, amelyek az auditálás időpontjában nem voltak egyértelműen felismerhetők; 

d) az ügyfél nem fogadja el a szükséges rendkívüli - illetve utóaudit lefolytatását; 

e) ha a felülvizsgálat alapját képező szabvány megváltozott, érvényessége lejárt és a tanúsított ügyfél nem 
tudja vagy nem akarja biztosítani az új követelményeknek való megfelelést. 

A tanúsítvány visszavonását a projektmenedzser rögzíti az ISAC rendszerben, és az automatikusan generált 
értesítőt (007-FORM-18 - Tanúsítvány visszavonása) kiküldi az ügyfél részére. 

6.12. Kiadott tanúsítványok alkalmazási területének szűkítése 

A tanúsítási vezető a projektmenedzsertől, illetve az auditcsoporttól érkező javaslatok alapján dönthet az ügyfél 
tanúsítványának alkalmazási területének szűkítéséről. 

Az ügyfelet ebben az esetben a tanúsító testület 3 napon belül értesíti, és a tanúsító testület által kiadott 
tanúsítványokat az ügyfélnek kötelessége a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül a tanúsító testülethez 
visszajuttatni. 

Az ügyfél a felszólító levél kézhezvételétől számítva 15 napon belül panasszal élhet, kizárólag írásos formában. 
Ebben az esetben a tanúsítási vezető 15 napon belül döntést hoz, hogy a tanúsítvány alkalmazási területének 
szűkítése jogtalan volt-e. Amennyiben szükséges a Pártatlansági Bizottságot az operatív igazgató rendelkezése 
szerint, a kellő mélységben be kell vonni a kivizsgálásba. 

6.13. A tanúsítvánnyal, illetve a tanúsítási jellel való visszaélés 

Amennyiben a tanúsítvánnyal, illetve a tanúsítási jellel az ügyfél visszaél, vagyis nem tartja be a 013-SZ - 
Tanúsítási jel használatának szabályzatát, a tanúsítási vezető dönthet, hogy a tanúsítványt felfüggeszti vagy 
visszavonja. Erről az alapján kell dönteni, hogy az ügyfél milyen mértékben sértette meg a kötelezettségeit. 

6.14. Távaudit, halasztott audit 

A tanúsított szervezetet vagy az Apave Tanúsítást érintő rendkívüli esemény ideiglenesen megakadályozhatja 
az Apave Tanúsítást tervezett tevékenysége (pl. audit) elvégzésében a helyszínen vagy annak helyén. 

Ennek oka lehet például, ha a telephely, ahol a tevékenységet végzik, nehezen hozzáférhető, vagy 
megközelítése nem javasolt az auditornak (bizonyos esetekben egészségügyi kockázatok – pl. járványhelyzet, 
háborús övezet, politikai kockázatok, földrengés, hurrikán stb. okán). 

A tanúsított szervezet értesíti az Apave Tanúsítást az olyan kivételes helyzetről, amely nem teszi lehetővé az 
auditot a tervezett feltételek szerint. Ezt a kérelmet minden esetben rögzítjük az ISAC rendszerben. 

Ahhoz, hogy a tanúsítási vezető fel tudja mérni a lehetséges kockázatokat és döntést hozzon a kérelem 
elfogadhatóságáról, kitölti a 007-FORM-06 - Távoli és halasztott audit kockázatértékelése dokumentumot, 
melyet szintén az ISAC rendszerben rögzít. 

Döntése során mindig figyelembe kell vennie az „IAF ID 3 – Az IAF tájékoztató dokumentuma a rendkívüli 
események vagy körülmények hatásának menedzsmentje az akkreditáló testületekre, tanúsító szervezetekre 
és tanúsított szervezetekre vonatkozóan”, valamint az „IAF MD 4 - IAF kötelező dokumentum az Információs 
és Kommunikációs Technológia (IKT) felhasználásáról auditálási/értékelési célból” dokumentum kötelező 
előírásait. 
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A begyűjtött adatok alapján a tanúsítási vezető a következő döntéseket hozhatja: 

1. Alacsony kockázat: 
a. Az audit távolról is elvégezhető 
b. Az audit részben elvégezhető távolról …%-ban 
c. Az auditot el lehet halasztani a dokumentum felülvizsgálatot követően    

2. Magas kockázat: 
a. A tanúsítvány felfüggesztése 
b. A tanúsítvány visszavonása 

 
6.14.1. Távaudit 
Egy audit távoli elvégzésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha ezt az ügyfél kérvényezi vagy 
beleegyez (és a bizonyíték rögzítve van az ISAC rendszerben), valamint a tanúsítási vezető így ítéli meg. 
Amennyiben az audit részben vagy teljes egészében távauditálási technikával fog megvalósulni, akkor az 
auditterven ezt jelölni kell, pontosan meghatározva az alkalmazott távauditálási technikát. Továbbra is 
követelmény, hogy az audittervet az ügyfél megkapja az audit előtt, távauditálási technikák alkalmazása esetén 
ez különösen fontos, annak érdekében, hogy a tanúsított ügyfél is fel tudjon készülni a megfelelő eszközökkel, 
rendelkezésre álljon a kompetens interjúpartner. 
A megfelelő objektív bizonyítékok gyűjtése történhet a távaudit elvégzésére alkalmas, mindkét fél részére 
rendelkezésre álló eszközzel, távkommunikáció segítségével. Ilyen eszközök lehetnek, de nem kizárólagosan 
az alábbiak: 

- e-mailben kapott információk; 
- applikáción keresztül továbbított információk; 
- telefonhívások az auditcsoport és az ügyfél között; 
- videó hívások az auditcsoport és az ügyfél között.  

A kezdeti auditok elvégzése során, mivel ebben az esetben minden szabványkövetelményt vizsgálni kell, ami 
bizonyos szabványkövetelmények auditálása során csak részben valósítható meg távolról (pl.: hulladékok 
tárolása és kezelése; munkavédelmi kockázatok vizsgálata, információbiztonsági irányítási rendszerek 
auditálása során a fizikai biztonság auditálása) az ügyfél interjúztatása kiemelten fontos, így az ilyen esetekben 
pl. az ügyféltől bekért fénykép, videó alkalmazható igazolásként. 

Távoli audit elvégzése esetén mindig követni kell az „IAF MD 4 - IAF kötelező dokumentum az Információs és 
Kommunikációs Technológia (IKT) felhasználásáról auditálási/értékelési célból” dokumentum kötelező 
előírásait. 

 
6.14.2. Halasztott audit 

Ha a tanúsítási vezető úgy ítéli meg, hogy nem végezhető távoli audit, akkor meg kell vizsgálni a halasztás 
lehetőségét, a dokumentumfelülvizsgálatot követően. Amennyiben a tanúsítási vezető, illetve az ügyfél (az 
auditcsoporttal egyetértésben) a halasztás mellett döntenek, az ügyfélnek kiküldjük a 007-FORM-07 - 
Szerződésmódosítás halasztott audit esetén levelet, mely aláírását követően megkezdhető a halasztott audit 
elfogadása. A halasztást (max. 6 hónap időtartamra) abban az esetben véglegesítjük, ha a vezető auditor 
elvégez egy dokumentumfelülvizsgálatot, melyben megbizonyosodik róla, hogy a rendszer továbbra is működik, 
és folyamatosan fejlesztik a rendszert. Ennek a rendkívüli dokumentumfelülvizsgálatnak az időtartama az 
aktuális audit napszámától függően 0,5-1 nap, mely a halasztott audit időtartamából majd levonásra kerül. 
Bemenete az ügyfél által rendelkezésre bocsátott valamennyi információ, kimenete pedig a 007-FORM-19 - 
Dokumentumfelülvizsgálat riportja. A riport ellenőrzését a tanúsítási vezető végző (szükség esetén a megfelelő 
szakértő bevonásával). Amennyiben a halasztott audit megújító audit, abban az esetben, ha a tanúsítási vezető 
jóváhagyja a dokumentumfelülvizsgálat eredményét, a tanúsítványt 6 hónappal meghosszabbítjuk, és kiküldjük 
az erről szóló igazolást az ügyfélnek (007-FORM-16 - Tanúsítvány meghosszabbítás minta szerint). A halasztott 
megújító auditra a meghosszabbított tanúsítvány lejárata előtt legalább 1 hónappal kerül sor. 

7. Elégedettségmérés 

Az Apave Tanúsítás minden audittevékenységét követően kiküldi az ügyfelei részére az elégedettségi kérdőívet 
(https://www.apave.hu/Tanusitas/Ugyfel-elegedettsegi-felmeres.html), és kéri annak kitöltését. A visszaérkező 
véleményeket automatikusan rögzíti a rendszer, mely letölthető egy excel táblázatban. Amennyiben 7-es vagy 
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annál rosszabb értékelés érkezik (10-es skálán), felvesszük a kapcsolatot az ügyféllel, és helyesbítő intézkedést 
fogalmazunk meg, melyet felvezetünk a 004-FORM-01 Helyesbítő tevékenységek, panaszok táblázatba. 

 
8. Kapcsolódó dokumentumok 

Az eljárás formanyomtatványai: 

 007-FORM-01 - Információkérés tanúsítvány átvételéhez 

 007-FORM-02 - Tanúsítvány átvétel felülvizsgálata 

 007-FORM-03 - Értesítés tanúsítvány átvételéről 

 007-FORM-04 - Kérelem átvizsgálása 

 007-FORM-05 - Változásbejelentés 

 007-FORM-06 - Távoli és halasztott audit kockázatértékelése 

 007-FORM-07 - Szerződésmódosítás halasztott audit esetén 

 007-FORM-08 - Auditori megbízás 

 007-FORM-09 - Értesítés az auditról 

 007-FORM-10 - Irodai ellenőrzés 

 007-FORM-11 - Felülvizsgálói megbízás 

 007-FORM-12 - Auditor értékelése 

 007-FORM-13 - Tanúsítási döntés 

 007-FORM-14 - Értesítés tanúsítási döntésről 

 007-FORM-15 - Tanúsítvány minta 

 007-FORM-16 - Tanúsítvány meghosszabbítás minta 

 007-FORM-17 - Tanúsítvány felfüggesztése 

 007-FORM-18 - Tanúsítvány visszavonása 

 007-FORM-19 - Dokumentumfelülvizsgálat riportja 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok: 

 000-IRK - Irányítási Rendszer Kézikönyv 

 005-ELJ - Fellebbezések, panaszok kezelése 

 006-ELJ - Ajánlatátvizsgálás, auditnapok kalkulációja és formanyomtatványai (006-FORM-…) 

 010-SZ - Auditori szabályzat és formanyomtatványai (010-FORM-…) 

 013-SZ - Tanúsítási jel használatának szabályzata 

 014-SZ - Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 

 

9. Módosítások nyilvántartása 
Dátum Verziószám Leírás 

2021.05.26 1. Eljárás kiadása 

2021.01.30 2. 
A távoli és a halasztott auditok lehetőségének szabályozása (6.14. pont) 
Az elégedettségmérés folyamata (7. pont) 

   
 


