MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budaörs, Aradi utca 32
Tel.: 06-23-414-091 Fax.: 06-23-414-091
Web: www.rendszertanusitas.hu
E-mail: tanusitas@rendszertanusitas.hu

Ajánlatkérő adatlap

1. Kérelmező szervezet adatai:
Szervezet neve:
Székhely:
Levelezési címe:
Adószáma:

Honlap címe:

2. Kérelmező szervezet vezetősége, kapcsolattartója:
Cégvezető neve:

Beosztása:

Telefon száma:

E-mail címe:

Kapcsolattartó neve:

Beosztása:

Telefon száma:

E-mail címe:

3. Melyik előírás szerint kérik a tanúsítási eljárás lefolytatását (x)?
Minőségirányítási rendszer (MSZ EN ISO 9001:2015)
(Kérjük az A mellékletet is töltsék ki!)
Környezetközpontú irányítási rendszer (MSZ EN ISO 14001:2015)
(Kérjük az B mellékletet is töltsék ki!)
Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MSZ 28001:2008)
(Kérjük a C mellékletet is töltsék ki!)
Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MSZ ISO 45001:2018)
(Kérjük a C mellékletet is töltsék ki!)
Energiairányítási rendszer (MSZ EN ISO 50001:2012)
(Kérjük a D mellékletet is töltsék ki!)
Energiairányítási rendszer (MSZ EN ISO 50001:2019)
(Kérjük a D mellékletet is töltsék ki!)
Információbiztonság irányítási rendszer (MSZ ISO/IEC 27001:2014)
(Kérjük az E mellékletet is töltsék ki!)
Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer (MSZ EN ISO 22000:2005)
Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer (MSZ EN ISO 22000:2018)

4. Tanúsítandó tevékenység, alkalmazási terület:

Tanúsítandó tevékenység TEÁOR száma:

5. Alkalmazási területhez tartozó létszám adatok:
Foglalkoztatottak összlétszáma:

Műszakok száma:

Rendszeresen foglalkoztatott alvállalkozók száma:
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Részvétel nagyobb testületekben (pl. vállalatcsoport)?

Ajánlatkérő adatlap
Igen

Nem

Alvállalkozásba kiadott tevékenységek: (Kérjük felsorolni!)

6. A tanúsítandó székhely és a telephelyek részletezése:
6.1. Székhely adatai:
Ssz. Székhely címe:

Székhelyen végzett tevékenység:

Létszám: Műszakok száma:

Telephelyen végzett tevékenység:

Létszám: Műszakok száma:

1.

6.2. Tanúsítandó telephelyek adatai:
Ssz. Telephely címe:
1.
2.
3.
4.
5.
Amennyiben a tanúsítási eljárásba több telephelyet kívánnak bevonni, kérjük külön lapon, hasonló adatokkal küldjék
meg részünkre!

7. Az irányítási rendszer(ek) bevezetéséhez igénybe vett tanácsadó:
Igen

Nem

Az irányítási rendszer(ek) bevezetéséhez, fenntartásához igénybe veszik tanácsadó segítségét?
Amennyiben igen, kérjük az alábbi adatok kitöltését:
Tanácsadó szervezet neve:

Kapcsolattartó neve:

8. A melléklet, az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítási eljárás lefolytatása esetén
szükséges kitölteni!
8.1. A minőségirányítási rendszer működési szintje:
Nincs:

Bevezetés folyamatban:

Három hónapja működő:

Már tanúsított:

8.2. Nem alkalmazott szabványkövetelmények:
Kérjük sorolják fel azon szabványpontokat, amelyeket nem alkalmazhatóként határoztak meg az
MSZ EN ISO 9001:2015 szabványból:

8.3. Információk a minőségirányítási rendszer pontosításához:
Alkalmazható

Nem
alkalmazható

Bonyolult logisztika, mely egynél több épületet vagy helyet foglal magába, ahol a
munkát végzik. (Pl.: külön kell auditálni a tervezőközpontot)
Az alkalmazottak létszámához viszonyítva nagyon nagy helyszín (pl.: erdő)
Nagyfokú szabályozás jellemzi a tevékenységet
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Magas szintű automatizáltság
Az alkalmazottak egy része
gépkocsivezetők)

„házon

kívül”

dolgozik

(pl.:

Ajánlatkérő adatlap

értékesítők,

9. B melléklet, az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítási eljárás lefolytatása esetén
szükséges kitölteni!
9.1. A környezetközpontú irányítási rendszer működési szintje:
Nincs:

Bevezetés folyamatban:

Három hónapja működő:

Már tanúsított:

9.2. Melyeket azonosítottak jelentős környezeti hatásként (x):
Hulladék keletkezése:

Energiafogyasztás:

Zajkibocsátás:

Szennyvíz, talajszennyezés:

Légszennyezés:

Egyéb:

10. C melléklet, az MSZ 28001, valamint az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti
tanúsítási eljárás lefolytatása esetén szükséges kitölteni!
10.1. A munkahelyi egészségbiztosítási irányítási rendszer működési szintje:
Nincs:

Bevezetés folyamatban:

Három hónapja működő:

Már tanúsított:

10.2. A tevékenység munkavédelmi kockázatai (x):
Részben

Nem
jellemző

Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység (pl.: felhasználás, szállítás)
A tevékenység végzése során egyszerre több alvállalkozó jelenlét.

10.3. Az elmúlt évben történt balesetek, veszélyes esetek
Igen

Nem

Az elmúlt 12 hónapban történt-e jelentendő sérülés?

11. D melléklet, az ISO 50001 szabvány szerinti tanúsítási eljárás lefolytatása esetén
szükséges kitölteni!
11.1. Az energiairányítási rendszerük működési szintje:
Nincs:

Bevezetés folyamatban:

Három hónapja működő:

Már tanúsított:

11.2. A tényleges EIR személyzet:
Tényleges EIR személyzet létszáma a kérelmező szervezetnél (fő):
Megjegyzés: A tényleges EIR személyzet alatt, azok a személyek értendőek, akik felelősek a jelentős energiahasználatokért.

11.3. Éves energia fogyasztás
Éves energiafogyasztás, kérjük Terajoule-ban megadni:
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11.4. Energiaforrások száma (x):
1-2
energiaforrás

4-nél több
energiaforrás

3-4
energiaforrás

Energiaforrások száma:

11.5. Jelentős energiafelhasználások száma (x):
≤5

6-10

11-15

≥ 16

Jelentős energiafelhasználási helyek száma a szervezeten belül?

12. E melléklet az ISO 27001 szabvány szerinti tanúsítási eljárás lefolytatása esetén
szükséges kitölteni!
12.1. Az információbiztonsági irányítási rendszerük működési szintje
Nincs:

Bevezetés folyamatban:

Három hónapja működő:

Már tanúsított:

Számítógépes felhasználók száma:

Alkalmazott informatikai rendszerek száma:

Saját üzemeltetésben működő szerverek száma:

Fejlesztési tevékenység során érintett létszám:

Üzemeltetésben érintett létszám:
Nincs, vagy
nagyon
korlátozott

Néhány belső vagy
kiszervezett rendszer/alkalmazásfejlesztés

Kiterjedt belső és/vagy
kiszervezett rendszer/alkalmazásfejlesztés
fontos üzleti célokra

Információs rendszer-/alkalmazás fejlesztés (x):
Kis számú
beszállító,
minimális mértékű
függőség

Vannak beszállítók, néhány
függőség fennáll, de nem
mindegyik fontos a
működési tevékenységre.

Nagy számú beszállító,
jelentős mértékű függőség

Egyforma környezet
a központi
kiszolgáló hardverés szoftver oldalon,
adatbázis, hálózat.

Különböző működési
környezetek a központi
kiszolgáló hardver- és
szoftver oldalon, adatbázis
és hálózat területén.

Sok különböző működési
környezetek a központi
kiszolgáló hardver- és
szoftver oldalon, adatbázis
és hálózat területén.

Kiszervezett tevékenység (x)?

A szervezet infrastrukturális környezete (x)?
Nem kritikus,
nincs speciális
jogszabály

Nem kritikus,
speciális jogszabályi
környezet

Kritikus, speciális
jogszabályi környezet

Kritikus, összetett
speciális jogszabályi
környezet

A szervezet működési környezete (x)?
Igen
Igénybe vesz-e a szervezet külső fél által nyújtott felhő alapú szolgáltatást?
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Végez-e a szervezet külső adatfeldolgozást?
Biztosít-e a szervezet külső fél számára felhő szolgáltatást?
Vannak-e második féllel megosztott erőforrások, amelyeket harmadik fél is elérhet?
Alkalmaznak-e speciális adat- vagy információ minősítési követelményrendszert?

13. Integrált tanúsítás esetén kérjük kitölteni!
Integráltan kezelik? (x)

IGEN

NEM

Integráltan közelítik meg (x)?

Kézikönyv

Rendszerfolyamatok

Dokumentumok, feljegyzések

Belső auditok

Politika, célok

Vezetőségi átvizsgálás

Irányítási
személyek

rendszerekért

felelős

IGEN NEM

Tervezés
(amennyiben értelmezhető)
Kockázatokkal
és
lehetőségekkel
kapcsolatos tevékenységek

Jogi megfelelőség kezelése

14. Minden esetben kérjük kitölteni!
14.1. Az adatlap kitöltése
A szervezet vagy annak képviselője igazolja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, hitelesek.
NEVE

BEOSZTÁSA

DÁTUM

Az adatlapot kitöltötte:
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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