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Tisztelt Ajánlatkérő! 

A korrekt ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges a megbízói adatlap pontos kitöltése. A megadott adatok 
alapján kerül a Társaságuk tevékenységének összetettsége, komplexitása meghatározásra, mely fő alapja az audit 
napok meghatározásának. Ha kérdése merül fel a kitöltéssel kapcsolatban, kérjük, hogy vegye fel velünk a 
kapcsolatot! 

Adatkezelési hozzájárulás: Tanúsítási és auditálási tevékenységünk során megszerzett személyes és egyéb adatokat, 
információkat a GDPR követelményei szerint kezeljük. Nem őrizzük a szükségesnél hosszabb ideig, nem adjuk ki harmadik félnek, 
csak célhoz kötött ügyintézés érdekében. Élhet visszavonási, törlési, módosítási jogával az előírásban meghatározott módokon. 

Hozzájárulok adataim kezeléséhez a Konformitás Tanúsító Kft. számára.           ☐ igen  ☐ nem  
     

A TÁRSASÁG CÉGSZERŰ ADATAI 
Neve:  Adószáma: 

Székhelye: Postacíme: 

Cégvezető(k) neve: 
 

Beosztás: 
 

Telefon: 
 

e-mail: 
 

Rendszer vezető(k) neve: 
 

Beosztás: 
 

Telefon: 
 

e-mail: 
 

Központi telefonszám: Honlap: Központi e-mail cím: 

Fő tevékenységi kör [termékek/szolgáltatások]: 
 
 

TEÁOR száma: 
 

Összlétszám:  Műszakszám: Műszakonként dolgozók száma:  
Szakmai alvállalkozók száma:   
[amennyiben rendszeresen foglalkoztat] 

Adminisztratív létszám: 

Telephelyek – tanúsításba bevonni kívánt telephelyek száma, neve, címe: 

Tervezett tanúsítandó terület, amelyre az irányítási rendszert kiépítették (az Irányítási Rendszer 
kézikönyve szerint): 

 

http://www.konformitas.hu/
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Mely előírás szerint kérik a tanúsítási/igazolási eljárás lefolytatását: 

☐ MSZ EN ISO 9001:2015 ☐ MSZ EN ISO 14001:2015  ☐ Egyéb előírás megnevezése: 

 

 

A Társaság egész tevékenysége tanúsításra kerül?    igen ☐    nem ☐ 

Minden telephely tanúsításra kerül?   igen ☐   nem ☐ 

Kérjük, hogy minden telephelyükre, amit be kívánnak vonni a tanúsításba,  
töltsék ki a 2-3. oldalt külön-külön! 

Telephely(ek) megnevezése: 

A tanúsítandó területen dolgozók összlétszáma:        
(részmunkaidős, ideiglenes alkalmazottak, szervezet nevében tevékenykedő állandó alvállalkozók is!) 

Műszakonkénti létszám: 

A tanúsítandó tevékenység folyamatainak és erőforrásainak rövid bemutatása: 

Műszaki erőforrások, eszközök rövid bemutatása: 

Szakmai alvállalkozók által végzett folyamatok megnevezése, felsorolása 

Információ a tevékenységet érintő jelentős minőségi, környezeti és jogi szabályozásokról: 
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Kérjük jelölje, hogy mely jellemző az Önök tevékenységére: 
 
MIR MSZ EN ISO 9001 esetén kérjük kitölteni: 

☐ műszaki tervezést, fejlesztést végez a szervezet (saját termék) 

☐ összetett folyamatok vagy speciális tevékenységek jellemzik a szervezet tevékenységét 

☐ 
a szervezet munkatársai, alkalmazottai nagy százalékban ugyanazt a műveletet, egyszerű 
feladatokat végzik 

☐ kis telephely 

☐ több épület és munkahelyszín 

☐ nagy munkaterület, egymástól jelentős mértékben távol eső munkahelyszín 

☐ 
szigorú, speciális előírások vonatkoznak a termékre, tevékenységre (pl. élelmiszerek, veszélyes 
üzem, hulladékkezelés stb.) 

 

KIR MSZ EN ISO 14001 esetén kérjük kitölteni: 

☐ a szervezet hulladékkezelést végez, rendelkezik hulladékkezelő berendezéssel 

☐ jelentős mennyiségű, főleg veszélyes hulladékok keletkezése jellemzi a tevékenységet 

☐ jelentős mennyiségű veszélyes anyag, készítmény felhasználás, tárolás jellemzi a tevékenységet 

☐ a szervezet tanúsítandó telephelyén van pontforrás 

☐ a szervezet saját szennyvíztisztítót üzemeltet 

☐ van közvetlen bevezetés élővízbe 

☐ gyakori telephelyen kívüli munkavégzés 

☐ jellemző az alvállalkozó(k) közreműködése a tanúsítandó tevékenység(ek)ben 

☐ számba vették-e a környezeti tényezőket 
 
Kombinált audit (MSZ EN ISO 9001; MSZ EN ISO 14001) esetén kérjük kitölteni: 

☐ 
egy közös, a rendszereket bemutató kézikönyv; a dokumentációs rendszer nagyfokú integrálása 
jellemző 

☐ közös belső auditok, vezetőségi átvizsgálás jellemzi a rendszereket 
 
Telephelyre jellemző specifikum – eltérés a többi telephelyhez képest (pl. speciális tevékenység, területi 
elhelyezkedés, érzékenyebb környezet, fokozott érdeklődés az érdekelt felektől): 
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Több telephelyes szervezet esetében kérjük csak kitölteni: 

☐ 
Azonos gyártási, szolgáltatási folyamat: alapvetően azonos jellegű termék/szolgáltatás, 
lényegében azonos gyártási/szolgáltatási eljárások, módszerek alkalmazása minden, a 
tanúsításba bevonni kívánt telephelyen 

☐ 
Valamennyi telephely egy központi szervezet ellenőrzése alatt van (a központi funkció látja el a 
tevékenységek tervezését, ellenőrzését, irányítását) 

☐ 
Közös irányítási rendszer (központi iroda felhatalmazott helyesbítő intézkedések 
foganatosítására): központi irányítással, adatelemzéssel és vezetőségi átvizsgálással, 
valamennyi telephelye kiterjedő belső felülvizsgálatok 

 

Minden esetben kérjük kitölteni: 

Mikor vezetik/vezették be a tanúsítani kívánt rendszert? 

A tanúsítás tervezett időpontja:  

Egyéb információ (pl. csökkent munkaképességűek foglalkoztatása; nem magyar anyanyelvű 
munkatársak, stb…), megjegyzés: 

Az irányítási rendszer kialakításában, fenntartásában igénybe vesz-e/vett-e szervezetük tanácsadói 
szolgáltatást?       igen ☐       nem ☐ 
Amennyiben igen, mely szervezetet? 

 

Adatlapot kitöltötte: 

 

Dátum:  Aláírás: 
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