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1.

Cél
Célunk hogy az MSZT TT a partnerek irányítási rendszerének megfelelőségét igazoló tanúsítási
okirat megadásáról, elutasításáról, a tanúsítás alkalmazási területének bővítéséről, szűkítéséről,
érvényben tartásáról/fenntartásáról, megújításáról, tanúsítási okirat felfüggesztéséről, vagy
helyreállításáról, valamint visszavonásáról szóló döntéshozatali folyamatot szabályozzuk.

2.

Alkalmazás
Ezt az eljárást alkalmazzuk a partnerek irányítási rendszerének megfelelőségét igazoló tanúsítási
okirat megadása, elutasítása, érvényességének fenntartása, megújítása, a tanúsítás alkalmazási
területének bővítése, szűkítése, tanúsítási okirat felfüggesztése, vagy helyreállítása, valamint
visszavonása során.

3.

Alkalmazott dokumentumok

Eljárások:
Fogalom meghatározások
Fellebbezés
MSZ EN ISO/IEC 17021-1
Formanyomtatványok:
IRTB jegyzőkönyv
Döntés a tanúsítási okirat kiadásáról,
Döntés a tanúsítási okirat érvényben tartásáról
Tanúsítási okirat minta (MIR, KIR, MEBIR, ISMS, ÉBIR, EIR)
IQNet okirat minta
Tanúsítási okirat minta (MEES)
Tanúsítási okirat melléklete (magyar, angol, német nyelvű)
A tanúsítási okirat és a tanúsítási embléma használatának feltételei
Belső adatszolgáltatás
Javaslat tanúsítási okirat felfüggesztésére/visszavonására
4.

Döntési folyamat (irányítási rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítási okirat megadásáról,
elutasításáról, a tanúsítás alkalmazási területének bővítéséről, szűkítéséről, érvényben
tartásáról/fenntartásáról, megújításáról, tanúsítási okirat felfüggesztéséről, vagy helyreállításáról,
valamint visszavonásáról)

Amikor az újratanúsítási tevékenységek sikeresen befejeződtek a meglevő tanúsítás lejárati
ideje előtt, az új tanúsítás lejárati ideje a meglevő tanúsítás lejárati idején alapulhat. Az új
tanúsítvány kiadási dátumának a tanúsítási döntés idejével megegyezőnek vagy attól
későbbinek kell lennie.
Ha a tanúsító testület nem fejezte be a megújító auditot, vagy a tanúsító testület nem képes
igazolni a helyesbítések és a helyesbítő tevékenységek bevezetését a jelentős
nemmegfelelőségek esetében még a tanúsítás érvényességi ideje alatt, akkor a tanúsítás
megújítása nem javasolható, és a tanúsítás érvényessége nem hosszabbítható meg. Az
ügyfelet tájékoztatni kell és a következményeket el kell neki magyarázni.
A tanúsítás lejáratát követően, a tanúsító testület 6 hónapon belül visszaállíthatja a
tanúsítást, feltéve, ha az elintézetlen újratanúsítási tevékenységeket befejezték,
máskülönben legalább egy 2. szakaszt le kell folytatni. A tanúsítványon levő
érvényességnek az újratanúsítási döntés idejével megegyezőnek vagy attól későbbinek kell
lennie, és a lejárat dátumának a korábbi tanúsítási cikluson kell alapulnia.

Ellenőrizte: főosztályvezető
Jóváhagyta: ügyvezető igazgató
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- szervezet kézikönyve/
dokumentált információ az
alkalmazási területtel
- dokumentáció értékelése, (TA
I. szakasz, OMA)
- auditjelentések,
- eltérési jegyzokönyvek,
- helyesbítések, helyesbíto
intézkedések,
- auditvizsgálati jegyzokönyvek,
- belso adatszolgáltatás (TA,
OMA esetén)
- IRTB jegyzokönyv
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Start

A partner irányítási
rendszerének
felügyeleti auditjához
kapcsolódó
dokumentumok
elokészítése

A partner irányítási
rendszerének tanúsításához,
okiratmegújításához,
szukítéséhez, kiterjesztéséhez
kapcsolódó dokumentumok
elokészítése

Előkészítés a partner által végrehajtott helyesbítések/
helyesbítő intézkedések ellenőrzését követo 10
munkanapon belül. Szűkítés és bővítés esetén a partner
kezdeményezése az indokok egyértelmű megadásával.,
feltételeinek teljesülését az auditor vizsgálja felügyeleti
ill. rendkívüli audit keretében a helyszínen.
Felelős: tanúsítási menedzser

Felelos: foosztályvezeto/helyettes
Minden szükséges
dokumentum
rendelkezésre áll?

Nem

Igen
Döntés a tanúsítvány
odaítéléséről, elutasításról,
alkalmazási terület bővítéséről,
szűkítéséről, megújításról
felügyelet esetén a tanúsítvány
érvényességének
fenntartásáról

IRTB jegyzokönyv

Döntési határozat

További dokumentumok
benyújtása a partner vagy
Nem
az auditor részérol
hiánypótlás céljából

Pozitív döntés
született?

Igen
Belso adatszolgáltatás
Okirat
fennntartó
határozat
kiküldése (FA )

Okirat
elkészítése
Okiratminta

vége

Fenntartó határozat

Okiratminta kiküldése a
partnernek

Adategyeztetés
Okirat(ok)

Elfogadja a
partner?
Igen

Ellenőrizte: főosztályvezető

Minden MSZT okirat mellé azonos tartalommal IQNet okirat ill. szükség
esetén melléklet kiadása. Az okirat tartalmát az okirat minták tartalmazzák.
Az okirat tartalmazza a következőket:
- kiadás dátuma, ami a tanúsítási döntés napjával megegyezik
- érvényesség (az IRTB döntés dátumától számított 3 év,
- tanúsított szervezet neve, címe, tanúsított telephelyek irányítási rendszer
alkalmazási területe, normatív dokumentumra való hivatkozás, aminek
megfelel , egyedi azonosító (szerződésszám)
- tanúsító neve, tanúsítási jele, ügyvezető igazgató aláírása, MSZT TT
szárazpecsétje, akkreditációs emblémák
Felelős: tanúsítási menedzser, adminisztrátor
Bővítés ill. szűkítés esetén a minősítést és a döntést követően az okirat és /
vagy mellékleteinek cseréje Felelős: tanúsítási menedzser
Partner kiértesítése a döntésről.
Felelős: tanúsítási menedzser, titkárnő
Felelos: tanúsítási menedzser
A partner által kiegyenlített számla ellenében.
Felelos: tanúsítási menedzser

Okirat kiadása

A

Logóhasználat
feltételei

Nem

Az Irányítási Rendszerek Tanúsítási Bizottsága - az IRTB az
auditorok javaslata, kompetenciájuk és az audit ido megfelelo
alakításának vizsgálata valamint az elokészített dokumentumok
alapján dönt. A tagok egyhangú szavazata szükséges az elfogadó
döntéshez. Az IRTB tagjaira a bizalmas ügykezelés szabályai
vonatkoznak. Nem lehet az IRTB tagja az ügyben érintett személy
(pl. auditor, tanúsítási menedzser).
Döntés, majd ez alapján határozat meghozatala. A határozatban kell
a partnert tájékoztatni a fellebbezés lehetoségérol, benyújtásának
határidejérol és feltételeirol. Felelos: IRTB
Határozat aláírása, okirat kiadásakor: Felelos: ügyvezeto igazgató
Partner kiértesítése a döntésrol TA/OMA esetén: Felelos: tanúsítási
menedzser, titkárno
Határozat aláírása, okirat fenntartásakor: TT vezetoje/helyettese

Ha a tanúsítási okirat érvényességének időtartama alatt az okirat cseréje
válik szükségessé (pl. az alkalmazási területének megváltozása, a cég
nevében, címében bekövetkező változás, a modellszabvány, akkreditáció
változása miatt, intézkedik a régi tanúsítási okirat bevonásáról és az új okirat
kiadásáról (amely ugyanaddig az időpontig érvényes, mint a régi tanúsítási
okirat). Felelős: tanúsítási menedzser, adminisztrátor
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A

Az okirat érvényességének lejárta előtt 3-5 hónappal a partner értesítése az okiratmegújításról. A
tanúsítási okirat érvényességi idejének lejárta után a tanúsítási okirat érvényét veszti . Az
okiratmegújító audit a tanúsítvány lejárta előtt esedékes, ha a megújító audit során
nemmegfelelőségek vagy a megfelelőség bizonyítékaiban hiányosságok fordulnak elő , ki kell tűzni
határidőket a helyesbítésre és a helyesbítő tevékenységre, amelyeket be kell vezetni még a
tanúsítás lejárta előtt. Felelos: tanúsítási menedzser
A hároméves tanúsítási ciklus a tanúsítási vagy megújítási döntéssel kezdődik . Felelős: IRTB

Okirat érvényességének
nyomon követése

Felfüggesztésre indok lehet, ha a partner:
- tanúsított irányítási rendszere folyamatosan vagy jelentősen megszegi a tanúsítási követelményeket, beleértve az
irányítási rendszer eredményességének követelményeit,
- nem teszi lehetővé a felügyeleti , rendkívüli vagy a megújító auditnak az előírt gyakorisággal való elvégzését,
vagy önként kérte a felfüggesztést.
- a felügyeleti auditon rögzített eltérések helyesbítésérol nem gondoskodik a megadott határidon belül.
- irányítási rendszerével kapcsolatban indokolt kifogás merül fel és a kifogás okának megszüntetésére nem
intézkedik
- tanúsítási okiratával ill. tanúsított státusára való hivatkozással súlyosan visszaél, a tanúsítási okirat és embléma
használatának feltételeiben foglaltak szerint.
Visszavonásra indok lehet, ha a partner:
- nem teljesíti megadott határidore a felfüggesztés visszavonásának feltételeit,
- irányítási rendszerével kapcsolatban olyan indokolt, illetve vevo vagy más érdekelt fél általi kifogás merült fel,
amely a rendszer muködoképességét alapjaiban veszélyezteti és felügyeleti ill. rendkívüli felügyeleti auditon ez
bizonyítást nyert,
- jogutód nélkül megszunik, ill. ellene irányítási rendszerével kapcsolatos bírósági elmarasztaló ítélet született.

Nem

Adódik indok a
felfüggesztésre vagy
visszavonásra?

Igen

Felfüggesztés ténye, indoklása, felfüggesztés visszavonásának
feltételeinek ill. ezek teljesítési határidejének megadása.
Felelos: tanúsítási menedzser
Eloterjesztés.
Felelos: TT vezetoje

Okirat felfüggesztésének
kezdeményezése

Javaslat
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Döntés az okirat
felfüggesztésérol

Felelos: ügyvezeto igazgató
Szabad formátumú
levél

Partner kiértesítése,
fellebbezési jogának
feltüntetésével

Felelős: tanúsítási menedzser, adminisztrátor
A felfüggesztésről a jegyzőkönyv megküldése az adminisztrátornak.
Felelős: tanúsítási menedzser
A nyilvántartás naprakészen tartása: Felelős: adminisztrátor

Teljesültek a
felfüggesztés
visszavonásának
feltételei?

Nem
Javaslat

Nem
Okirat visszavonásának
kezdeményezése
Döntés az okirat
visszavonásáról
Visszavonásra
kerül az okirat?
Igen

Szabad formátumú
levél

Partner kiértesítése,
fellebbezési jogának
feltüntetésével

Felfüggesztés visszavonása

Felelos: Tanúsítási menedzser

Partner kiértesítése

Felelos: Tanúsítási menedzser

Igen

Okirat érvényességének
nyomonkövetése
Visszavonás ténye, indoklása.
Felelos: tanúsítási menedzser
Eloterjesztés.
Felelos: TT vezetoje
Felelos: ügyvezeto igazgató

Partner felszólítása a tanúsítási okirat és
mellékletei
eredeti
példányainak
visszaküldésére.
Felelos: Tanúsítási menedzser

A visszavonásról a jegyzőkönyv megküldése az adminisztrátornak .
Felelős: tanúsítási menedzser
A nyilvántartás naprakészen tartása: Felelős: adminisztrátor

Vége

Ellenőrizte: főosztályvezető
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