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KÉRDŐÍV
ISO 9001, ISO 14001 ÉS OHSAS 18001 SZABVÁNYOK SZERINTI 
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSÁHOZ

Kérjük, töltsék ki ezt a kérdőívet, és csatoljanak hozzá olyan iratokat (helyszínrajzot, szervezeti ábrát, cégismertetőt, tájékoztató 
kiadványt stb.), amelyek segítenek bemutatni vállalatuk tevékenységét.

A kérdőívet megkapva az SGS Hungária Kft. a díjakat részletezve elkészíti és elküldi ajánlatát.

A vállalat vagy szervezet neve: ������������������������������������������������������������������������������������

Címe / székhelye (irányítószámmal):��������������������������������������������������������������������������������

A vállalat vagy szervezet adószáma: ��������������������������������������������������������������������������������

A tanúsítandó terület rövid, pontos megfogalmazása:

Folytatnak-e tervezési, termékfejlesztési tevékenységet? Ha igen, kérjük ismertesse:

Vállalatcsoporthoz tartozás esetén a csoport neve:

Weboldal címe:

A vállalat vagy szervezet vezető tisztségviselőjének neve:

Kapcsolattartó neve:

Beosztása:

E-mail cím:

Tel szám: Fax szám:

Tanácsadó cég neve (amennyiben van):

Mely szabvány(ok) alapján kér tanúsítást? (x)

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

Egyéb 1:

Integrált ajánlatkérés esetén, kérjük jelölje be:

Egységes belső auditálási rendszer fedi le a rendszert? igen nem

Egy vezetőségi átvizsgálás során nézik az egész rendszert? igen nem

Egységes a dokumentumok kezelésének rendszere? igen nem

Egy egységes vezetői team felelős az egész rendszer bevezetésért és működtetéséért? igen nem

Egyéb:

Az ajánlatot pályázati anyaghoz kívánják csatolni? (igen/nem)

Amennyiben igen, mely pályázaton kívánnak indulni? (pályázat száma)

Amennyiben több szabvány szerint kér tanúsítást ajánlatunkat milyen formában kéri? (x)

Integráltan 2 Külön-külön Mindkettő

1 Egyéb tanúsítási igénye esetén szabványspecifikus kérdőívünket is elküldjük a későbbiek során.
2 Integrált tanúsítás több szabvány szerint egyidejűleg lefolytatott auditok esetén lehetséges.
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Van-e valamilyen speciális tevékenység vagy szolgáltatás a tanúsítási területen, amit alvállalkozóval végeztetnek? 
Ha igen, kérjük ismertesse:

A tanúsítási területen foglalkoztatottak összlétszáma:

A telephelyek száma:

A tanúsítandó telephely(ek) (Kérjük, hogy ezt a blokkot töltsék ki a tanúsításba bevonni kívánt minden telephelyre – beleértve a fő vagy egyetlen telephelyet is.)

Telephely megnevezése:

Címe (irányítószámmal):

A telephely tevékenysége:

A telephelyen felhasznált anyagok és berendezések jellege:

A telephelyen alkalmazott technológia vagy szolgáltatás:

A telephelyen a tanúsítási területen foglalkoztatottak száma.

Műszak(ok) száma a telephelyen:

ISO 14001 tanúsítás esetén 3

A telephelyen található létesítmények hasznos területe:

A telephelyen végzett tevékenységek, szolgáltatások és a termékek jelentős környezeti tényezői:

TÉNYLEGES A (KIR BEN EFFEKTÍV) DOLGOZÓI LÉTSZÁM:
(Figyelem! Egy dolgozó csak egy sorban szerepeljen. Pl. ha valaki energiagazdálkodással, vízbeszerzéssel, karbantartással és az üzemfenntartás 
egyéb feladataival is foglalkozik, akkor csak az egyik sorban tüntessük fel, ebből a szempontból mindegy, hogy melyikben.)

FŐ

legfelső vezető,

műszaki vezető (igazgató v. főmérnök),

műszaki osztály dolgozói,

környezetvédelmi vezető (v. környezetvédelmi megbízott) és ügyintézők,

karbantartás dolgozói,

műszakvezetők,

folyamatvezérlés dolgozói,

üzemfenntartás dolgozói,

hulladékkezelésben dolgozók,

szennyvízkezelő dolgozói,

berendezések tisztításán dolgozók,

takarítók,

diszpécserek,

szállítmányozás és raktározás dolgozói,

energiagazdálkodás dolgozói,

vízbeszerzés dolgozói,

beszerzés és értékesítés dolgozói,

termék- és folyamattervezés dolgozói,

beruházási terület dolgozói

ÖSSZESEN:

További dolgozók (pl. operátorok, irodai dolgozók) létszáma:

3 A dőlt betűvel szedett kérdésekre csak ISO 14001 szerinti tanúsításhoz kérünk válaszokat.
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OHSAS 18001 tanúsítás esetén: 4

A telephelyen végzett tevékenységekre, szolgáltatásokra és a termékekre vonatkozó munka és egészségvédelmi  jogszabályok:

Fix vagy változó munkahelyek/ tevékenységek:

A telephelyen dolgozó alvállalkozók, bérelt munkaerő létszáma:

Állandó telephely / ideiglenes telephely ( kérjük jelölje):

4,5 Ezeket az információkat csak OHSAS 18001 szerinti tanúsításhoz kérjük megadni

ÉRTELMEZETT EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG KOCKÁZATOK 5 (Kérjük jelölje meg ezeket)

VESZÉLYFORRÁSOK IGEN / NEM

forró anyagoknak való kitettség

ártalmas anyagoknak való kitettség

magasból történő leesés

csúszás-botlás

elektromos áram veszélyei

tűz

kézi tehermozgatás

mozgó tárggyal való ütközés

leeső, összedőlő tárgyak

sérülés, fizikai behatás

gépek, berendezések veszélyei

gázok

szállítás (elütés, felborulás)

szűk, zárt tér

vágás, kézsérülés, kézi szerszámok

szálló por

fulladás, anoxia

robbanás

rezgés

sugárzás

élő állat

EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK IGEN / NEM

vázizom rendszer megbetegedésének veszélye

ismétlődő, repetatív munka

égés

munkahelyi stressz

biológiai veszélyforrások

azbeszt tartalmú anyagoknak való kitettség

legionellózis

bőrirritáció, dermatitis

asztma

zaj, hallássérülés

napégés kockázata

weil kór/ leptospirózis

légzés irritáció

vibráció/fehér kéz szindróma

sugárfertőzés

szilikózis

zoonózis (állatról emberre terjedő betegségek)
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RENDELKEZIK VÁLLALATUK HARMADIK FÉL ÁLTALI TANÚSÍTVÁNNYAL? (igen/nem)

Amennyiben a vállalatuk rendelkezik harmadik fél általi tanúsítvánnyal, kérjük adja meg a következőket 6: ������������������

Tanúsító szervezet neve: �����������������������������������������������������������������������������������������

Szabvány: ������������������������������������������������������������������������������������������������������

Az előző tanúsító/megújító audit látogatásának utolsó helyszíni napja: �������������������������������������������������

A tanúsítvány érvényességi ideje: ��������������������������������������������������������������������������������

A tanúsító audit tervezett időpontja: �������������������������������������������������������������������������������

A tanúsítási terület megnevezése:

Amennyiben szervezetük nem rendelkezik harmadik fél általi tanúsítvánnyal, kérjük adja meg a következőket:

A rendszer bevezetésének (tervezett) időpontja: ���������������������������������������������������������������������

A tanúsító audit tervezett időpontja: ��������������������������������������������������������������������������������

Szeretnének-e opcionálisan előauditra 7 is ajánlatot kapni? ������������������������������������������������������������

6 Ajánlatkéréshez, a kérdőíven túl, kérjük küldje el érvényes tanúsítványának másolatát is.
7 Az SGS a tanúsító audit előtt ú.n. előauditot végez opcionálisan, amely során az auditor észrevételeivel segíti a szervezetet a rendszer  
  fejlesztésében, felhívva a figyelmet az esetleges hiányosságokra.
8 (A hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni, Adatvédelmi szabályzatunk a honlapunkról www.sgs.hu letölthető.)

Egyéb, a tanúsítással kapcsolatos fontos információk:

Mellékletek:

Volt-e már korábban kapcsolatuk az SGS-sel? (igen/nem) �������������������������������������������������������������

Ha igen, kérjük adja meg, hogy kivel: �������������������������������������������������������������������������������

Ha nem, kérjük adja meg, hogy honnan hallott az SGS-ről: ������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Érdekelné-e a szabvánnyal kapcsolatos oktatás? (igen/nem) ����������������������������������������������������������

Igényel-e személyes találkozót kollégánktól? (igen/nem) ��������������������������������������������������������������

Szíveskedjenek a kitöltött kérdőívet és a mellékleteket az SGS Hungária Kft-hez faxon 

(+36 1 309 3333) vagy emailben visszaküldeni a kapcsolattartójuk részére!

Hozzájárulok ahhoz, hogy az SGS hírlevelet küldjön részemre és így elsők között értesüljek a 
szabványokkal, tanúsítással és az iparági szabályozással kapcsolatos változásokról, hírekről, 
oktatásokról. 8  (igen/nem)

Kelt: Aláírás:
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