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Tisztelt Ajánlatkérő! 

A megfelelő szakmai ajánlat elkészítése érdekében kérjük az ajánlatkérő adatlap pontos kitöltését, a 
megadott adatok alapján kerül meghatározásra a tanúsítási díj. 
Amennyiben a kitöltés során kérdés merülne fel, kérjük vegye fel felünk a kapcsolatot. 
Reméljük hamarosan Önöket is elégedett ügyfeleink között köszönthetjük! 
 

AJÁNLATKÉRŐ SZERVEZET ADATAI 

Szervezet neve:       

Székhely címe:       

Levelezési cím:       

Adószáma:       WEB cím:       
 

AJÁNLATKÉRŐ SZERVEZET KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ ADATAI 

Cégjegyzékre jogosult neve:       Tel.:       

Beosztása:        E-mail cím:       

Kapcsolattartó neve:        Tel.:       

Beosztása:        E-mail cím:       
 

MELYIK ELŐÍRÁS SZERINT KÉRIK A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁT 

(Kérjük jelöljék a megfelelőt, és az érintett szakaszokat is töltsék ki!) 

☐ MSZ EN ISO 9001:2015 ☐ MSZ EN ISO 14001:2015 ☐ MSZ ISO 45001:2018 

Minőségirányítási rendszer 
Kérjük az A szakaszt is töltsék ki! 

Környezetközpontú irányítási rendszer 
Kérjük az B szakaszt is töltsék ki! 

Munkahelyi egészségvédelem és 
biztonsági irányítási rendszer  
Kérjük a C szakaszt is töltsék ki! 

☐ MSZ EN ISO 50001:2019 ☐ MSZ ISO/IEC 27001:2014 ☐ MSZ EN ISO 22000:2018 

Energiairányítási rendszer  
Kérjük a D szakasz is töltsék ki! 

Információbiztonság irányítási rendszer 
Kérjük az E szakasz is töltsék ki! 

Élelmiszerbiztonsági irányítási 
rendszer 
Kérjük az F szakasz is töltsék ki! 

☐ MSZ ISO 37001:2019 ☐ NATO AQAP 2110:2016 Egyéb:       

Antikorrupciós irányítási 
rendszerek. 
Kérjük az G szakasz is töltsék ki! 

Katonai minőségirányítási rendszer  

 

TANÚSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉG, ALKALMAZÁSI TERÜLET 

      

Tanúsítandó tevékenység TEÁOR száma:        
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Részvétel nagyobb testületben: ☐ Igen  ☐ Nem 

Alvállalkozásba kiadott tevékenységek: 
(Kérjük felsorolni!) 

 

Rendszeresen foglalkoztatott alvállalkozók 
száma: 

 

 

TANÚSÍTANDÓ SZÉKHELY, TELEPHELY(EK) 

(Kérjük a székhelyet is tüntessék fel) 

Tanúsítandó székhely, 
telephely(ek) címe 

A helyszínen végzett 
tevékenység 

Az irányítási 
rendszer(ek) 
hatálya alá 

tartozó létszám 

Műszakok 
száma 

                        

                        

                        

                        
 

A RENDSZER(EK) MŰKÖDÉSI SZINJE, BEVEZETÉSE 

A rendszer műkődési szintje: 
☐ nincs  ☐ 3 hónapja működő 

☐ Már tanúsított (Kérjük a H szakaszt is töltsék ki.) 

Az irányítási rendszer(ek) bevezetéséhez, fenntartásához igénybe veszik tanácsadó segítségét? 

☐ Igen  ☐ Nem 

Amennyiben igen, a tanácsadó szervezet neve:        
A tanácsdó szervezet kapcsolattartójának neve:        

 

A SZAKASZ 
(MSZ EN ISO 9001:2015 SZABVÁNY TANÚSÍTÁSA ESETÉN) 

Kérjük jelölje, hogy melyik jellemző, az Önök tevékenységére 

Több épület és munkahelyszín ☐ 

Nagy munkaterület, távol eső munkahelyszín(ek) ☐ 

Összetett folyamatok, speciális tevékenységek ☐ 

Magas szintű automatizáltság ☐ 

Az alkalmazottak egy része „házon kívül” dolgozik (pl.: értékesítők) ☐ 
 

B SZAKASZ 
(MSZ EN ISO 14001:2015 SZABVÁNY TANÚSÍTÁSA ESETÉN) 

Kérjük jelölje, hogy melyik jellemző, az Önök tevékenységére: Igen Nem 

Rendelkeznek-e bármilyen környezetvédelmi engedéllyel? ☐ ☐ 

Az alábbiak közül melyeket azonosítottak jelentős környezeti hatásként? 

☐ Hulladék keletkezés ☐ Energiafogyasztás ☐ Zajkibocsátás 
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☐ Szennyvíz, talajszennyezés  ☐ Légszennyezés ☐ Egyéb:       
 

C SZAKASZ 
(MSZ ISO 45001:2018 SZABVÁNY TANÚSÍTÁSA ESETÉN) 

Kérjük jelölje, hogy melyik jellemző, az Önök tevékenységére, szervezetére: 

 Alkalmazható 
Nem 

alkalmazható 

Komplikált logisztika? ☐ ☐ 

Különböző nyelven beszélő alkalmazottak? ☐ ☐ 

Nagyfokú szabályozás (pl.: vegyipar, élelmiszer, gyógyszer)? ☐ ☐ 

A tanúsított tevékenység egy része, vagy egésze ideiglenes helyszínen 
folyik? 

☐ ☐ 

A baleset és foglalkozási megbetegedések aránya magasabb, mint az 
üzleti ágazat átlaga? 

☐ ☐ 

A tanúsított telephelye(ke)n jelen vannak-e a közszféra tagjai  
(pl.: kórházak, iskolák, repülőterek)? 

☐ ☐ 

A szervezettel szemben munkavédelmet érintő bírósági eljárás zajlik? ☐ ☐ 

Jellemző-e nagyszámú (több, mint 4) alvállalkozói jelenlét a tanúsítandó 
helyszíneken? 

☐ ☐ 

Nagy mennyiségű veszélyes anyagok vannak jelen a szervezetnél? ☐ ☐ 

Rendelkeznek-e külföldön bejegyzett telephellyel, amely a tanúsítás 
területébe beletartozik? 

☐ ☐ 

Az elmúlt egy évben történt-e jelentés köteles baleset? ☐ ☐ 
 

D SZAKASZ 
(MSZ ISO 50001:2019 SZABVÁNY TANÚSÍTÁSA ESETÉN) 

Tanúsítandó helyszín(ek) 

Éves energia 
fogyasztás, 

mértékegység 
megjelölésével 

Tényleges 
EgIR  

létszám 

Energiafajták 
száma 

Jelentős 
energia-

felhasználó 
területek 

száma 

                  
Jelöljön ki egy 
elemet. 

Jelöljön ki 
egy elemet. 

                  
Jelöljön ki egy 
elemet. 

Jelöljön ki 
egy elemet. 

                  
Jelöljön ki egy 
elemet. 

Jelöljön ki 
egy elemet. 

                  
Jelöljön ki egy 
elemet. 

Jelöljön ki 
egy elemet. 

 

E SZAKASZ 
(MSZ ISO/IEC 27001:2014 SZABVÁNY TANÚSÍTÁSA ESETÉN) 

Kérjük jelölje, hogy melyik jellemző, az Önök tevékenységére, szervezetére: 

Működési típus(ok) és szabályozási 
követelmények 

☐ A szervezet nem kritikus ágazatban működik és nem 

szabályozott az ágazat. 
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Megjegyzés: Kritikus üzleti ágazatok azok az ágazatok, 
melyek olyan kritikus közszolgáltatásokat érinthetnek, 
melyek kockázatot okoznak az egészségügy, biztonság, 
gazdaság, arculat és kormányzás ellátásában, és 
amelyek nagy negatív hatást jelenthetnek az országra. 

☐ A szervezetnek van vevője kritikus ágazatból. 

☐ A szervezet kritikus ágazatban működik. 

Folyamatok és feladatok 

☐ Szabályozott folyamatok, szabályozott és ismétlődő 

munkafeladatokkal; a szervezet felügyelete alatt dolgozó 
emberekből sokan ugyanazokat a feladatokat végzik; kevés 
termék vagy szolgáltatás. 

☐ Szabályozott, de nem ismétlődő folyamatok, nagyszámú 

termékkel vagy szolgáltatással. 

☐ Összetett folyamatok, nagyszámú termék és szolgáltatás, 

sok, a tanúsítás alkalmazási területébe bevont működési 
egység. 

Irányítási rendszer kialakítási szintje 

☐ Az IBIR-t korábban jól kialakították és/vagy más irányítási 

rendszer működik. 

☐ Más irányítási rendszer néhány eleme be van vezetve, 

mások nem. 

☐ Nincs semmilyen más irányítási rendszer bevezetve, az IBIR 

új és nincs kialakítva. 

Az IT-infrastruktúra összetettsége 

☐ Kis- vagy nagymértékben szabványos IT-platformok, 

szerverek, operációs rendszerek, adatbázisok, hálózatok stb. 

☐ Különböző, eltérő IT-platformok, szerverek, operációs 

rendszerek, adatbázisok, hálózatok. 

☐ Sok, különböző IT-platform, szerver, operációs rendszer, 

adatbázis, hálózat. 

Függés a kiszervezéstől és a szállítóktól, 
beleértve a felhőszolgáltatásokat 

☐ A kiszervezéstől és a szállítóktól kismértékű függés, vagy 

nincs függés. 

☐ Van néhány függés a kiszervezéstől és a szállítóktól, de nem 

mindegyik fontos működési tevékenység esetén. 

☐ Nagymértékű a függés a kiszervezéstől, a szállítóktól, nagy 

a hatásuk a fontos működési tevékenységekre. 

Információs rendszer fejlesztése 

☐ Nincs, vagy nagyon korlátozott a belső rendszer/alkalmazás 

fejlesztése. 

☐ Van néhány belső vagy kiszervezett 

rendszerfejlesztés/alkalmazás-fejlesztés néhány működési 
folyamatra. 

☐ Kiterjedt a belső vagy kiszervezett 

rendszerfejlesztés/alkalmazás-fejlesztés a fontos üzleti célokra. 

Több nyelven beszélő személyzet, amely 
miatt tolmácsot (tolmácsokat) igényel, 
vagy több nyelven készült a 
dokumentációk megadása:  

☐ Nem alkalmazható  ☐ Igen 

Ha igen, milyen nyelven(eken): 

Az IBIR-re alkalmazott egyéb szabványok 
és egyéb szabályozások meghatározása: 

☐ Nem   ☐ Igen 

Amennyiben igen, kérjük részletesen megadni: 
 

 

F SZAKASZ 
(MSZ EN ISO 22000:2018 SZABVÁNY TANÚSÍTÁSA ESETÉN) 

HACCP tanulmányok száma, azaz termék/termékcsoportok veszélyelemzésének száma*:       

* Megjegyzés: A HACCP-tanulmány a hasonló veszéllyel bíró és hasonló gyártási technológiájú, és ahol ilyen van, e hasonló tárolási technológiájú 
termék/szolgáltatás család veszélyelemzésének felel meg. Forrás: MSZ ISO/TS 22003:2014 
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G SZAKASZ 
(MSZ ISO 37001:2019 SZABVÁNY TANÚSÍTÁSA ESETÉN) 

Vizsgálat és/vagy büntetőeljárás alatt áll-e/állt-e Ön vagy az Önök 
szervezete az elmúlt 5 évben? 

☐ Igen ☐ Nem 

Van-e tudomásuk bármilyen a nyilvánosság számára elérhető kedvezőtlen 
sajtóhírről, amely kapcsolatos az Önök szervezetével és annak 
tevekénységeivel? 

☐ Igen ☐ Nem 

 

H SZAKASZ 
(Transzfer eljárás esetén, amely során az érvényes, akkreditált státuszú tanúsítványt  

átvesszük a korábbi tanúsító testülettől) 

Jelenlegi okiratuknak érvényességi ideje:       

Van-e a jelenlegi tanúsító szervezet által lezáratlan nemmegfelelőség? ☐ Igen ☐ Nem 

Kérjük, hogy az utolsó auditjelentést és a korábbi tanúsító szervezet által kiállított tanúsítványukat juttassak el 
szervezetünkhöz! 

 

INTEGRÁLT TANÚSÍTÁS ESETÉN 

Integráltan kezelik? 

IG
E

N
 

N
E

M
 

Integráltan közelítik meg? 

IG
E

N
 

N
E

M
 

Kézikönyv, ha értelmezhető ☐ ☐ Rendszerfolyamatok ☐ ☐ 

Dokumentumok, feljegyzések ☐ ☐ Belső auditok ☐ ☐ 

Politika, célok ☐ ☐ Vezetőségi átvizsgálás ☐ ☐ 

Irányítási rendszerekért 
felelős személy(ek) 

☐ ☐ 
Tervezés 
(amennyiben értelmezhető) 

☐ ☐ 

Jogi megfelelőség kezelése ☐ ☐ 
Kockázatokkal és lehetőségekkel 
kapcsolatos tevékenységek 

☐ ☐ 
 

MINDEN ESETBEN KÉRJÜK KITÖLTENI 

A szervezet, vagy annak képviselője igazolja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, 
hitelesek. 

Az adatlap kitöltője: 

Név:       Beosztás:       

Dátum:       

 

Honnan hallott a MARTON Szakértő Iroda Kft. szolgáltatásáról? 

Már ügyfél vagyok, vagy korábban voltam ☐ Tanácsadó ajánlotta ☐ 

Weboldalról, internetről ☐ Egy másik szervezet ajánlotta ☐ 

☐ Egyéb 
 

Szolgáltatásunk végzése során megszerzett információkat, a GDPR követelményei szerint kezeljük. 
Nem őrizzük a szükségesnél hosszabb ideig, nem adjuk ki harmadik fél részére, kizárólag csak 
ügyintézés érdekében használjuk fel. 
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Köszönjük, hogy pontos információt szolgáltatott részünkre, amellyel megkönnyítette az 
ajánlatadási folyamatot. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük. 
Köszönettel:       MARTON Szakértő Iroda Kft. vezetése 
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