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Megbízó szervezet neve: WATT-TEAM Kft. 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 77. 7. em. 28. 

Megbízó szervezet vezetőségének képviselője: Enyedi Tamás 

Az audit során vizsgált telephely(ek):  

4400 Nyíregyháza, Tokaji út 20. 

4501 Kemecse, Széchenyi tér 5. 

Az audit során vizsgált ideiglenes helyszín(ek)1: - 

Az audit dátuma: 2022. 04. 13-14. 

Vezető auditor: Krajecz Tamás 

Társ auditor(ok): 
- 
 

Szakértő(k): - 

Egyéb kísérő személy(ek)  
(pl. megfigyelő, tolmács): 

- 

Audit típusa: Kezdeti audit 2. szakasz 

Audit jellege: helyszíni audit 

Audit kritérium (ok):  
ISO 45001:2018 (MSZ ISO 45001:2018)  
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer 

1 Az audit célja 

• annak meghatározása, hogy a Megbízó irányítási rendszere megfelel-e az auditkritériumoknak,  
• annak értékelése, hogy a Megbízó képes-e biztosítani az alkalmazandó jogszabályi, egyéb szabályzó és 

szerződéses követelményeknek való megfelelést, 
• az irányítási rendszer eredményességének értékelése, 
• az irányítási rendszer esetleges fejlesztendő területeinek meghatározása (ha alkalmazható) 

2 Az audit területe (scope) 

 

Tevékenységi kör: kis és középfeszültségű villamos hálózat építése, bontása, 
földmunka 

 
1 Ideiglenes helyszín az a helyszín, amelyet a szervezet azért létesített, hogy egy konkrét munkát végezzen vagy szolgáltatást nyújtson egy 

korlátozott időtartamra, és amelynek nem célja az állandó helyszínként való működés (pl. építési terület, szolgáltatási helyszín) 
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Változás a tanúsított tevékenységi körben: Nem volt változás. 

   

3 Az audit eredménye 

 Igen Részben Nem 

A szervezet megfelelően vezette be és működteti irányítási rendszerét a szabvány 
követelményeivel összhangban.     

A szervezet bemutatta, hogy irányítási rendszere képes az alkalmazható 
követelményeknek és az elvárt eredményeknek való megfelelésre, a szervezet 
politikájával és céljaival összhangban. 

   

Az irányítási rendszer alkalmazási területe megfelelően meghatározott.    

Az audit célja a szervezet irányítási rendszerének átvizsgálása során teljesült.    

 

4 Az audit összegzése 

A szervezet bemutatása /  
Változások (audit kritérium,  
létszám, személyi változások): 

Létszámuk: 11 fő  

beszerzésre került az eltelt időszak alatt:  

útátfúró rakéta, bontókalapács, BOBCAT, magasnyomású mosó, 

földmunkagép 

Árbevételük 2021-ben: 500 mill ft, nőtt az előző évhez képest 

Megújult a honlapjuk 

Előző évi nemmegfelelőségek 
helyesbítő tevékenységeinek 
értékelése: 

Nem értelmezhető. 

Jelen audit során nem vizsgált 
tevékenységek vagy 
szabványkövetelmények: 

Nem értelmezhető. 

CERTOP jel használata: Nem értelmezhető. 

A rendszer erősségei: Vezetői elkötelezettség a munkavédelem és a MEBIR kiépítése és 
fejlesztése iránt 

Felsőfokú munkavédelmi szakember foglalkoztatása  
Vezetői és munkavédelmi bejárások és a feltárt eltérésekre történő 
hatékony intézkedések 

Fejlesztési lehetőségek: Munkavédelmi osztályba sorolás felülvizsgálata és pontosítása a létszámnak 
megfelelően  
Üzemorvosi nyilvántartások aktualizálása 
Kockázatértékelés kiegészítése a látogatókra is 
Munkavédelmi mentési terv begyakoroltatása 
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5 Felvett eltérések2 

Sorszám Eltérések leírása Szabványpont Kategória3 

- - - - 

    

 

6 A rendszer működése/Az audit megállapításai4 

A megfelelőség értékelése: Igen Részben Nem 

A szervezet környezete 

A szervezet meghatározta és figyelemmel kíséri a stratégiai szempontból fontos külső és 
belső tényezőit, az irányítási rendszer szempontjából lényeges érdekelt felek 
követelményeit pontosan meghatározta, az irányítási rendszer alkalmazási területét, 
határait, folyamatait dokumentálta. 

   

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: 

 Igen Részben Nem 

Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség 

A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség biztosított az irányítási rendszer működésével 
és fejlesztésével kapcsolatban. A MEB politika megfelel a szervezet stratégiai 
irányvonalának, a felelősségi és hatáskörök meghatározottak.  

   

A munkavállalókkal és/vagy képviselőikkel folytatott konzultáció és részvételük a MEBIR 
kidolgozásában, tervezésében, bevezetésében, teljesítményértékelésében és fejlesztési 
tevékenységeiben igazolt. 

   

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:- 

 Igen Részben Nem 

Tervezés 

A szervezet az irányítási rendszert tervezi, meghatározta és értékeli a tevékenységéhez 
kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket, meghatározta és dokumentálta céljait, a 
változások kezelését tervezetten és módszeresen kezeli. 

   

A szervezet kialakította és fenntartja folyamatait a veszélyek azonosításra, a MEB 
kockázatok és MEBIR egyéb kockázatainak és lehetőségeinek felmérésére. 
Meghatározta és dokumentálja a szervezetre vonatkozó jogszabályi és egyéb 

követelményeket.  

   

    

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:- 

 

 

 
2 Minden eltérést külön sorba kell rögzíteni! 
3 „Súlyos” eltérés – a megvalósított helyesbítő intézkedés igazoló dokumentumainak benyújtása kötelező. 

„Enyhe” eltérés – a helyesbítő intézkedés igazoló dokumentumait a következő audit alkalmával kell bemutatni. 
 
4 Az auditon megtekintett, megfelelőséget vagy nemmegfelelőséget alátámasztó objektív bizonyítékokat részletesen az Auditjegyzőkönyv 

tartalmazza. 
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 Igen Részben Nem 

Támogatás 

Az irányítási rendszer bevezetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges 
személyi, tárgyi és infrastrukturális erőforrások rendelkezésre állnak, a tevékenység 
megfelelőségének eléréséhez szükséges működési környezet biztosított.  

A személyzet felkészültsége, tudatossága az irányítási rendszerrel kapcsolatban igazolt.  

A külső-belső kommunikáció megfelelően meghatározott és dokumentált.  

A szabvány és a szervezet által meghatározott szükséges dokumentált információk 

rendelkezésre állnak.   

   

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:- 

 

 Igen Részben Nem 

Működés 

A szervezet megtervezte, bevezette és felügyelet alatt tartja tevékenységének 
megfelelőségéhez szükséges folyamatokat, követelményeket. 

   

A szervezet folyamatokat alakított ki és tart fenn a veszélyek kiküszöbölésére és a MEB-
kockázatok csökkentésére. A változások kezelése, a beszerzés felügyelete megfelelő. A 
vészhelyzeti felkészülés és reagálás folyamata megfelelő, gyakorlata igazolt.    

   

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:- 

 Igen Részben Nem 

Teljesítményértékelés 

A szervezet rendszeresen értékeli az irányítási rendszer teljesítményét és 
eredményességét. A szükséges figyelemmel kísérés, mérés, elemzés köre 
meghatározott, a belső auditok és vezetőségi átvizsgálások tervezése és hatékony 
végrehajtása igazolt, és kellő mértékben dokumentált.   

   

A jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfelelés kiértékelése megfelelő és 
igazolt.    

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:- 

 Igen Részben Nem 

Fejlesztés 

Az irányítási rendszer fejlesztése igazolt, a szervezet meghatározza és megvalósítja a 

kiválasztott fejlesztési lehetőségeket, az incidensek,  nemmegfelelőségek és helyesbítő 
tevékenységek kezelése hatékony, és a szükséges mértékben dokumentált.  

   

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: 
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7 Megjegyzések 

Az audit során azonosított, megoldatlan témák 
(amennyiben értelmezett): 

Nem értelmezhető. 

Az audittervtől való eltérés és annak okai 
(amennyiben értelmezett): 

Nem értelmezhető. 

Távaudit értékelése (amennyiben értelmezett) 

 Igen Részben Nem 

Az audit során használt távaudit módszer megfelelő volt.     

A távaudit során a bizalmasság, információbiztonság, adatvédelem biztosított volt.     

A tervezett folyamatok, tevékenységek, telephelyek felülvizsgálata, tervezett 
munkatársak távoli elérhetősége biztosított volt. A távoli értékelés nem befolyásolta az 
auditálás hatékonyságát. 

   

Az előírt auditidő teljesült.    

Bármely azonosított kockázat, egyéb megjegyzés a távaudit jellegéből adódóan: 

 

 

 

 

Az auditcsoport ajánlását a tanúsítvány kiállítására/fenntartására az audit záróértekezletén kitöltött Igazolás 
tartalmazza. 

A tanúsított irányítási rendszert érintő változásokat, kérjük, szíveskedjenek a mellékelt változás-bejelentő 
adatlapon, vagy a honlapunkon www.certop.com található változás-bejelentő űrlapon az Általános Szerződéses 
Feltételeknek megfelelően bejelenteni! 

Az auditálás mintavételes eljáráson alapult. 

Az auditjelentés bizalmas információkat tartalmaz. 

 

 

8 A következő évi audit tervezett időpontja 

A tanúsítvány érvényben maradásának feltétele az éves felügyeleti eljárások időben történő lefolytatása. 

Az esedékes felügyeleti auditokat a kezdeti audit 2. szakasz/megújító audit tanúsítási döntésétől számított 12 és 
24 hónapon belül, a megújító auditot és a hozzá kapcsolódó tanúsítási döntést az érvényes okirat lejárata előtt 
kell végrehajtani! 

A következő audit megtartásának tervezett időpontja: 2023. 04. 14. 

 

Dátum: 2022. 04. 14. 
 

 

 

 

Krajecz Tamás sk. 

Vezető auditor 

 

http://www.certop.com/

