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099 F A tanúsítási eljárás leírása  
 
Az irányítási rendszerek átvizsgálására irányuló tanúsítási eljárás 3 szakaszra osztható. Az auditorokat a 
Tanúsítóhely vezetője választja ki a szakmai ágazat és képzettség jóváhagyásának megfelelően. 
 
Az alábbiakban leírt auditálási és tanúsítási tevékenységeknek alapvetően az a célja, hogy a tanúsítandó 
vállalkozás irányítási rendszerének az alapul szolgáló normatív dokumentumok követelményeinek és a 
vállalkozás által kifejlesztett irányítási rendszer meghatározott folyamatainak és dokumentációjának való 
megfelelőségét megállapítsa. Ezen felül értékelésre kerül, hogy a vállalkozás irányítási rendszere képes-e 
az érvényes törvényi, hatósági és szerződéses követelmények teljesülését biztosítani, valamint hogy az 
irányítási rendszer hatékonysága a vállalkozás meghatározott céljait tartósan teljesíteni képes. Az auditálási 
és tanúsítási tevékenység eredményeként adott esetben egyes területek az irányítási rendszer lehetséges 
fejlesztésére feltüntetésre kerülnek, vagy amennyiben adott, kritikus és nem kritikus eltérések felvételére 
kerül sor. 
Az auditálási és tanúsítási tevékenységhez szükséges auditidőt az adott auditprogram (lásd ajánlat) és az 
auditterv tartalmazza. 
 
 

1. Ajánlat ellenőrzése   
 
Kérjük a tanúsításban érintett vállalattól, valamennyi, az ajánlat elkészítéséhez szükséges adat megadását 
az ajánlatkérő kérdőíven, hogy a Tanúsítóhely az eljárásai szerint a tanúsítás ráfordítását kalkulálni tudja. Az 
ajánlatkérő szervezet egy kötelezettség nélküli tanúsítási ajánlatot kap és a tanúsítási feltételekkel való 
egyetértés esetén megbízást küld a tanúsításra a Tanúsítóhelynek. 
Amennyiben a Tanúsítóhely a vállalat által az ajánlatkérő kérdőíven kért tanúsítás ráfordítását, ill. 
érvényességi területét nem tudja meghatározni, úgy az ajánlatkérő szervezet felé nem küld ajánlatot a 
tanúsításra és a Tanúsítóhely tájékoztatja a vállalatot az elutasítás okáról. 
 

2. Audit 1. szakasz és a benyújtott irányítási rendszer dokumentumok 
értékelése 

 
A tanúsító audit az audit 1. szakasszal és a benyújtott irányítási rendszer dokumentumok (kézikönyv, 
amennyiben rendelkezésre áll; szervezeti ábra, eljárás- és munkautasítások, belső auditjelentések, az utolsó 
vezetőségi átvizsgálás) vizsgálatával kezdődik.  
A megbízó megfelelő időben a tanúsító audit időpontja előtt az auditvezetőnek benyújtja az irányítási 
rendszer aktuális dokumentumait. A dokumentumokat a vezető auditor a vonatkozó szabvány követelményei 
alapján értékeli. 
A dokumentáció felülvizsgálatának egyes részei történhetnek a helyszínen az audit 1. szakaszában.  
Az audit 1. szakasza előtt a megbízó idejében audittervet kap az audit 1. szakaszáról. Az audittervet az 
auditor az audit előtt a nyitómegbeszélésen tartalmilag egyezteti a megbízóval. Az audit 1. szakaszának 
célja az irányítási rendszer dokumentációjának ellenőrzése, a telephely és a telephely specifikus feltételek 
értékelése, az ügyféllel megfelelő beszélgetések lefolytatása annak megállapítása, hogy a szabvány 
követelményeit ismerik-e. Információkat kell gyűjteni az irányítási rendszer tevékenységi területével illetve 
alkalmazási területével, a folyamatokkal és a telephelyekkel valamint a kapcsolódó törvényi és hatósági 
vonatkozásokkal és azok betartásával összefüggésben. Értékelni kell továbbá, hogy a belső auditok és 
vezetőségi átvizsgálások lefolytatásra kerültek-e, az irányítási rendszer alkalmazásának mértéke 
alátámasztja-e, hogy az audit 2. szakasza lefolytatható.   
A megbízó megkapja a jelentést az audit 1. szakaszáról beleértve az irányítási rendszer dokumentációjának 
értékelését. A megállapított kritikus és nem kritikus eltéréseket igazolhatóan az audit 2. szakaszának 
kezdetéig meg kell szüntetni. Az audit 1. szakasza és az audit 2. szakasza között maximum 6 hónap telhet 
el. Ha lényeges változások következnek be az ajánlatkérő tanúsítandó irányítási rendszerére vonatkozóan, 
akkor szükséges lehet a teljes 1. szakaszt vagy annak egy részét megismételni. Adott esetben az 
ajánlatkérő tájékoztatást kap, hogyha az audit 1. szakaszának eredménye az audit 2. szakaszának 
elhalasztásához vagy törléséhez vezet.  
Az eltérések és/vagy félreértések tisztázása után az audit 2. szakasza lefolytatható. A 6 hónapos határidő 
túllépése esetén újbóli audit 1. szakasz lefolytatása szükséges. 
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3.  Az audit 2. szakasza 
 
Az audit 2. szakaszának kezdete előtt a megbízó megkapja az audit 2. szakaszára vonatkozó audittervet. Az 
audit 2. szakaszában az irányítási rendszer hatékonyságát a vonatkozó szabványkövetelmények valamint a 
bevezetett irányítási rendszer meghatározásainak figyelembevételével vizsgálják felül a kiválasztott konkrét 
eljárások és folyamatok alapján szúrópróba ellenőrzéssel.  
A vállalat feladata az audit 2. szakasza során a dokumentált irányítási rendszer gyakorlati alkalmazásának 
bemutatása. Az audit befejezése után a megbízót egy záró megbeszélés során tájékoztatják az audit 
eredményéről.  
Az eltéréseket eltérésjelentésben dokumentálják. Az auditvezető dönt az eltérések – kritikus vagy nem 
kritikus eltérések - besorolásáról. Az audit eredménye egy jelentésben kerül dokumentálásra. 
 
 
 
Eljárási rend beazonosított kritikus eltérések esetén  
Kritikus eltérésről akkor beszélünk, ha egy szabványpont, illetve folyamatelem egészében nem megfelelően 
van leírva és/ vagy nem a leírtak szerint valósul meg, és ezáltal többek között egy hibás termék vagy 
szolgáltatás kiszállítása / teljesítése valószínűsíthető.  
Ezen nem megfelelőségek okait a megbízónak elemeznie kell és helyesbítést vagy helyesbítő intézkedést 
kell meghatároznia az auditot követő 2 héten belül. A helyesbítésnek valamint a helyesbítő intézkedéseknek 
3 hónapon belül meg kell történniük (ettől eltérő módon tanúsító auditnál: az audit 2. fázisának utolsó 
napjától maximum 6 hónapon belül, mert különben egy újabb audit 2. szakaszt kell lefolytatni). 
Egy kritikus eltérés vagy utóaudithoz – ez egy újabb helyszíni felülvizsgálatot jelent -, vagy új dokumentáció 
és igazolások benyújtásához vezet. Az utóaudit terjedelméről az auditvezető dönt, de csak a kritikus eltérés 
által érintett irányítási rendszer folyamatokat auditálják. Az utóaudit a szükséges ráfordítás szerint kerül 
felszámításra. 
A tanúsítvány kiadását vagy fenntartását az auditvezető csak a helyesbítések és helyesbítő intézkedések 
bevezetésének igazolását követően javasolhatja. 
 
Eljárási rend beazonosított nem kritikus eltérés esetén 
Nem kritikus eltérésről akkor beszélünk, ha egy szabványpont, illetve folyamatelem nem kielégítően van 
leírva vagy nem kielégítően valósul meg.  
Ezen nemmegfelelőség okait a megbízónak elemeznie kell, és az audit után 2 héten belül helyesbítést vagy 
helyesbítő intézkedést kell meghatároznia. Amennyiben az auditvezető megfelelőnek értékelte a 
helyesbítést vagy helyesbítő intézkedést, javasolhatja a tanúsítvány kiadását vagy a fenntartását A 
helyesbítés vagy helyesbítő intézkedés végrehajtását az auditvezető legkésőbb a következő terv szerinti 
felügyeleti audit során felülvizsgálja és értékeli.  
 

4.  Tanúsítványkiadás és a tanúsítás fenntartása  
 
A tanúsítványt a tanúsítóhely vezetője a tanúsítási eljárás jóváhagyása esetén adja ki. A tanúsítási eljárás 
jóváhagyása során a tanúsítóhely a vezető auditortól eltérő értékelést is hozhat a szabványkövetelmények 
teljesülését illetően. 
Amennyiben a „Szerződés a tanúsításról” szerződést aláírták, a megbízónak átadják a tanúsítványokat 
(adott esetben több nyelven), a szerződéssel és az auditjelentéssel együtt. A tanúsítvány érvényességi ideje 
3 év, amennyiben évente sor kerül a vállalaton belül a tanúsítás fenntartására irányuló felügyeleti auditra. 
Amennyiben a tanúsítvány érvényességi ideje alatt a tevékenységi területben vagy a cégadatokban jelentős 
változások következnének be, akkor ezeket a változásokat a következő felügyeleti auditon vagy egy kibővítő 
auditon ellenőrizni kell. A változásoknak megfelelően mindkét fél részéről szerződésmódosítást kell aláírni.  
 
Felügyeleti auditok: 

A tanúsítvány 3 éves érvényességi idején belül évente felügyeleti auditokat kell végezni. A felügyeleti audit 
során szúrópróbaszerűen meg kell vizsgálni, hogy az irányítási rendszer a követelményeket továbbra is 
kielégíti-e. 
Az első tanúsítás utáni 1. felügyeleti auditot a tanúsítási folyamat jóváhagyását követő egy éven belül le kell 
folytatni. Az audit időpontjának kitolódása a fenti határidőn túlra a tanúsítvány felfüggesztéséhez (azonnali 
felfüggesztés a határidő túllépését követően), vagy visszavonásához (6 hónappal az esedékességi dátum 
után) vezet. 
A 2. felügyeleti auditot analóg módon 2 évvel a tanúsítási folyamat jóváhagyását követően kell lefolytatni. A 
felfüggesztés az esedékességi időpont után 3 hónappal, a visszavonás az esedékességi időpont után 6 
hónappal történik. 
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A megbízót a tanúsítóhely időben előre értesíti az esedékes auditról és a tervezett audit teamről. Egyidejűleg 
a megbízót felkérik, hogy a vállalatánál bekövetkezett változásokról, mint pl. az alkalmazottak létszámáról 
vagy a tevékenységi terület változásáról értesítést adjon. Az audit időpontját a megbízó és auditvezető 
közösen egyeztetik. 
Az auditra történő felkészülés céljából a megbízó egy audit tervet kap a vizsgálandó szabvány-specifikus 
követelményekkel. Nem szükséges minden szabványkövetelményt minden felügyeleti audit során vizsgálni. 
A kritikus és nem kritikus eltérések kezelése megegyezik a tanúsító audit eljárásával. Súlyos kritikus eltérés 
esetén a tanúsítvány visszavonható. A felügyeleti auditot követően a megbízó egy jelentést kap az audit 
eredményéről. 
 
Felfüggesztés és felfüggesztés utáni visszaállítás:  
 
Felfüggesztés esetén a tanúsítás időlegesen hatályon kívül van helyezve. A tanúsított cég ezen időszak alatt 
nem jogosult sem a tanúsítványt, sem a tanúsítási jelet reklámjában alkalmazni. Egy sikeres audittal és a 
tanúsítási folyamat azt követő jóváhagyásával a tanúsítás meghosszabbítása megtörténhet és a tanúsítvány 
érvényessége visszaszerezhető. További szabályozásokat a tanúsítási szerződés tartalmaz. 
 
Visszavonás 
 
A Tanúsítvány visszavonására a tanúsítóhely által a felügyeleti audit esedékességi időpontja után 6 
hónappal kerül sor, amennyiben a felügyeleti auditra nem kerül sor. A visszavonással a megbízónak 
megszűnik a tanúsítás hirdetésére irányuló minden jogosultsága. A visszavont tanúsítványokat a 
tanúsítóhelynek vissza kell küldeni. Egy bekövetkezett visszavonás után a tanúsítás csak egy új tanúsító 
audit keretében folytatható le.  
 
 
A tanúsítás megtagadása: 
 
A tanúsítás megtagadására akkor kerülhet sor, ha a tanúsítóhely az ügyfél tanúsítás iránti kérelmének 
benyújtása után megállapítja, hogy az érintett ügyfél tanúsítása nem lehetséges, mert például a kompetencia 
a tanúsítóhelynél nem biztosított vagy a vállalat az alapfeltételeknek nem felel meg. A tanúsítóhely a 
tanúsítás megtagadását az auditálás folyamán is megállapíthatja. Ebben az esetben a vállalatnak az auditor 
által hiányolt tényezőket meg kell szüntetnie és ezt követően újra kérheti a tanúsítást.   
 
 
A tanúsítás érvényességi területének szűkítése vagy kibővítése: 
 
A tanúsítás érvényességi területének kibővítését akkor kérheti a tanúsított vállalat, ha például további 
tevékenységeket kell tanúsítani vagy egy további szabványt egy integrált audit keretében (több szabvány 
egyidejű auditálása szinergiák alkalmazásával). A kibővítés kiterjedhet pl. további telephelyek felvételére 
vagy további termelési- vagy szolgáltatási folyamatok tanúsítására is. Az ennek megfelelően módosított 
ajánlat kiadását követő megbízás esetén a kibővített érvényességi terület vizsgálatára egy audit 
lefolytatására kerül sor, és a tanúsítóhely a jóváhagyást követően módosított tanúsítványokat állít ki. Adott 
esetben a már meglévő auditprogram a tanúsítvány megmaradt érvényességi idejéhez igazodik. 
A kibővítő auditra sor kerülhet egy szabályos felügyeleti vagy megújító audit keretében és egy külön 
meghatározott időpontban is, amelyen a kibővítendő szempontokat/aspektusokat vizsgálják. 
 
A tanúsítás érvényességi területének szűkítését akkor kérheti a tanúsított vállalat, ha a tanúsított 
érvényességi terület egyes részeit már nem kell tanúsítani, vagy ha a szabványok száma melyek tanúsítva 
voltak csökkentve lesz. Az ezáltal módosított audit terjedelméről a tanúsított vállalat tájékoztatást kap és a 
megfelelően sikeresen lefolytatott audit után módosított tanúsítványok lesznek kiállítva.. 
 
A tanúsítás érvényességi területének szűkítésére kerül sor, ha az auditon vagy a tanúsítóhelyen általi 
jóváhagyás során megállapítják, hogy a tanúsított érvényességi terület egyes részeire nem minden 
tanúsítási követelményt alkalmaznak. Amennyiben az ismételt audit vagy az utólag benyújtott 
dokumentumok ellenére sem áll rendelkezésre minden, a tanúsítás fenntartásához szükséges igazolás, a 
tanúsítás érvényességi területe szűkítésre kerül, és módosított tanúsítványok kerülnek kiállításra.  
 
A kibővítő vagy adott esetben szűkítő audit eredményeképpen megtörténik a tanúsítási eljárás újbóli 
jóváhagyása és a módosított tanúsítványok kiállítása. Az addig érvényben lévő tanúsítványokat a 
megbízónak vissza kell küldenie a tanúsítóhelyre. 
 



099 F A tanúsítási folyamat leírása 1703 Kiadás: 03/2017 / 4 / 5 oldal 

 

099 F Beschreibung Zertifizierungsverfahren 1703_hu.doc 

 

 

5.  Újra-tanúsítás illetve megújító audit; 
A tanúsítás megújítása 

 
A tanúsítvány érvényességi idejének lejárata előtt megújító auditot kell lefolytatni a vállalatnál a tanúsítás 
további 3 évre történő megújítására. Az újratanúsító audit megkezdése az újratanúsítás feltételei szerint az 
aktuális érvényes tanúsítvány lejárata után nem megengedett; ebben az esetben egy új első tanúsítást kell 
lefolytatni az Audit 1. és 2. szakaszával.  
A megbízó a fennálló irányítási rendszerre vagy az irányítási rendszerében bekövetkezett változásokra 
vonatkozó információkat ajánlatkérő formanyomtatvány formájában nyújtja be a tanúsítóhely felé. Az 
újratanúsítási ajánlat tartalmazza a tanúsítási ciklus következő 3 évre szóló auditprogramját.  
A megújító audit során a teljes irányítási rendszer hatékonysága szúrópróbaszerűen felülvizsgálatra kerül. 
Az audit lefolytatása ezen leírás 3. pontjának megfelelően történik. 
Bizonyos tevékenységek megkövetelhetik az újratanúsító auditban egy 1. szakasz lefolytatását, ha jelentős 
változások adódtak az irányítási rendszerben, a szervezetnél vagy az irányítási rendszer működésével 
kapcsolatban (pld. változások a törvényhozásban). 
 
Az új tanúsítási ciklus az újratanúsítási eljárás jóváhagyásával kezdődik. 
Az újratanúsítási eljárást annak érdekében, hogy a tanúsítás folyamatosságát biztosítani lehessen, a 
tanúsítóhely vezető általi jóváhagyást is beleértve, az aktuális tanúsítvány érvényességi idején belül kell 
lezárni. 
Amennyiben az újratanúsítás (beleértve az összes eltérés lezárását és a tanúsítóhely általi jóváhagyást) 
lezárására nem kerül sor a meglévő tanúsítvány lejáratát követő 6 hónapon belül, akkor egy új Audit 2. 
szakaszt kell lefolytatni egy első tanúsítás auditterjedelme szerint. 
A tanúsítás további fenntartására éves felügyeleti auditokat kell lefolytatni az újratanúsítást követő 1. és 2. 
évben. A határidő megfelel az újratanúsítási eljárás jóváhagyásának + 1 ill. 2 év. 
 
 
 

6. Rövid határidőre bejelentett vagy be nem jelentett Auditok 
 
A tanúsított vállalatnál szükség esetén rövid határidőre bejelentett vagy be nem jelentett auditok 
lefolytatására kerülhet sor, például panaszok kivizsgálására vagy bekövetkezett változások ellenőrzésére 
vagy adott esetben felfüggesztett tanúsítás megszüntetésére. 
Rövid határidőre bejelentett auditnál a tanúsítóhely fenntartja a jogot, hogy a tanúsított vállalatot 
legkorábban 3 nappal a látogatási idő előtt értesítse az ellenőrzés súlypontjairól. 
Be nem jelentett auditokról a tanúsítóhely nem értesíti a tanúsított vállalatot. 
A tanúsított vállalat mindkét esetben köteles a TÜV Thüringen e.V. Tanúsítóhely munkatársainak vagy 
auditorainak a vállalat érintett telephelyeihez a hozzáférést biztosítani. 
 

7. Csoportos tanúsítás 
 
Csoportos tanúsítás alkalmazására azon vállalatok esetében kerül sor, amelyek több telephellyel 
rendelkeznek. Ezen telephelyek egyikét a tanúsítandó vállalat központnak nevezi meg, amely a megnevezett 
tevékenységet valamennyi telephelynél tervezi, irányítja és ellenőrzi. A központnak nem kell a vállalat 
székhelyének lennie.  
A telephelyek lehetnek önálló jogi személyek, de jogi és szerződéses viszonyban kell lenniük a központtal. A 
központ és a központi vezetés által kinevezett megbízott jogosult eljárni az integrált irányítási rendszert 
érintő ügyekben valamennyi telephelyen (pld. szerződéses szabályozás formájában).   
 
Csoportos tanúsítások esetén a megfelelő feltételek teljesülésekor a megnevezett központ helyszíni 
átvizsgálása mellett további telephelyek kerülnek szúrópróbaszerűen auditálása. Ezeket az auditprogram 
tartalmazza a tanúsítási auditra és az éves felügyeleti auditokra vonatkozóan (lásd ajánlat). 
 
A mintavételi eljárás (szúrópróba) a csoportos tanúsításokra abban az esetben lehetséges, amennyiben a 
következő követelmények teljesülnek:  
• az irányítási rendszert bevezették és fenntartják, amely az összes telephelyre egységesen érvényes.  

Ez igaz az irányítási rendszer lényeges folyamatleírásaira is. 
• a teljes irányítási rendszer felügyelete központi irányítás alatt van, a központi irányítási megbízott által, 

aki szakmailag minden telephelyre vonatkozóan utasításra jogosult. 
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• Az audit előtt belső auditok lefolytatása minden telephelyen és az összes rendszerelem tekintetében 
az irányítási rendszer létrehozásának igazolásával. 

• Központi vezetőségi átvizsgálás és panaszkezelés lefolytatása. 
 
Telephelyek felvétele vagy megszűnése szükségessé teszi az auditprogram illesztését a még fennmaradó 
tanúsítási ciklushoz. Az azonban nem lehetséges, hogy egy már auditált telephelyet utólag a csoportból 
kivegyenek (pl. kritikus eltérés megállapítása az egyik telephelyen). 
 
Az audit lefolytatása valamint a tanúsítás fenntartása az éves felügyeleti auditokkal ezen leírás 2. és 3. 
pontjának megfelelően történik. 
 
Panaszok és ellenvetések kezelésével kapcsolatos információk: 
 
A TÜV Thüringen honlapján találhatók információk arról, hogy hogyan lehet panasz vagy ellenvetés esetén a 
TÜV Thüringen tanúsítóhelyhez fordulni: 
http://www.tuev-thueringen.de/gk/managementsysteme/weg-zum-zertifikat/ 


