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Megbízó 
Audit helyszíne 
 
Ideiglenes helyszín 

: 
: 
 

EUROINVESTMETAL Kft. 
1107 Budapest, Fertő utca 1/c, 1/d., 1041 
Budapest, Szilágyi utca  9.  

- 
Szerződésszám : FEC 14/21 

Audit fajtája : Okirat megújító audit 

Tanúsítási fokozat : MSZ EN ISO 9001: 2015, MSZ EN ISO 14001:2015, 

Érvényességi terület : Veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása és kereskedelme. 
Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása és előkeze-
lése. 

Audit időpontja : 2021.02.11. 

   

1. AUDITÁLÓ CSOPORT 

Mármarosi Henrik vezető auditor/MIR/KIR az auditor team vezetője, 

Állandó kísérő: Sohajda Izabella MKIR vezető 

2. AUDITÁLÁSI TERV 

A felülvizsgálat programja a mellékelt audit tervhez képest a helyszínen nem változott. 

3. ÉRTEKEZLETI JELENLÉT 

3.1. Nyitó értekezlet 

Időpontja:  2021.02.11. 9:00 

3.2. Záró értekezlet 

Időpontja:  2021.02.11. 14:00 

 

4. MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A megújító audit az MSZ EN ISO 9001: 2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány 
követelmény rendszerének megfelelően kérdéslista segítségével, mintavételes eljá-
rással került végrehajtásra. A megújító audit az előzőleg, 2020.02.01-én elkészített és 
egyeztetett audit terv alapján történt.  A megújító audit időpontja korábbi, minta tanú-
sítvány lejárati ideje, a szervezetnél a folyamat, a tevékenység, a székhely és a telep-
hely is változatlan, valamint a minőségirányítási rendszer alkalmazási területe, a kizá-
rások köre, szervezet tevékenysége, folyamatai nem változtak, ezért az audit 1. sza-
kaszára nem került sor. Az audit a COVID-19-el kapcsolatos szabályok betartása mel-
lett- maszk, távolságtartás- került végrehajtásra. A felülvizsgálat programja a mellékelt 
audit tervhez képest a helyszínen nem változott 

Az audit tapasztalatai alapján a következő megállapítások tehetők: 
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MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 SZABVÁNY SZERINTI 

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 

1. A szervezet környezete 

Az EUROINVESTMETAL Kft. meghatározta a szervezet külső és belső környezetét. A 
tényezőkre vonatkozó információkat a kézikönyvben dokumentálták (Integrált 
irányítási Kézkönyv 1. módosítás, 2017.09.01.). A szervezet meghatározta azokat az 
érdekelt feleket, amelyek lényegesek az integrált irányítási rendszer szempontjából, 
valamint felmérte ezen érdekelt felek követelményeit, elvárásait. 

A vállalkozás az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok kö-
vetelményei szerint kialakított minőségirányítási rendszert az alábbi alkalmazási terü-
leten működteti: 

 EUROINVESTMETAL Kft. 
székhely: 1221 Budapest, Ady Endre utca 3. 

Tevékenységi hatály: Veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása és kereskedel-
me. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása és 
előkezelése 

Területi hatály: tanúsított telephelyek: 
 1107 Budapest, Fertő utca 1/c, 1/d. 
1041 Budapest, Szilágyi utca  9. 

A székhelyen tevékenységet nem végeznek. 

Az alkalmazási területet a kézikönyv címlapján, valamint az 1. fejezetében dokumen-
tálták. A minőségirányítási rendszer folyamatait és kölcsönhatásait a „Folyamattérkép” 
dokumentum tartalmazza.  

Az EUROINVESTMETAL Kft. minőség- és környezetirányítási rendszerét az előzőleg 
említett tevékenységekre kiépítette és működteti. Megfelelő dokumentációt alakított ki, 
annak felhasználási körét leszabályozta. A rendszer alapja egyrészt az MSZ EN ISO 
9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelő integrált irányí-
tási kézikönyv, eljárás leírások, valamint munkaköri leírások és feljegyzések. A doku-
mentumok és feljegyzések kezelését a kézikönyv 7. fejezete, valamint az eljárásleírá-
sok szabályozzák. Az irattárolás rendje megfelelő, az irattár áttekinthető, az iratok 
könnyen visszakereshetők. A vállalkozás tevékenységét érintő jogszabályok változá-
sát a környezetvédelmi megbízott és az ügyvezető figyeli. 

 

  2. Vezetői szerepvállalás, tervezés 

Az EUROINVESTMETAL Kft. szervezet hierarchiája nem módosult. A minőség- és 
környezetirányítási rendszerben azonosított munkakörök felelősségi és hatásköre 
meghatározott. A vezetőség felülvizsgálta és nem változtatta a társaság minőség és 
környezeti politikáját (2017.09.01.). A szervezet meghatározta a kockázatokat, me-
lyekkel foglalkozni kell az integrált irányítási rendszer elvárt eredményeinek elérésé-
hez, megelőzzék vagy csökkentsék a nem kívánt hatásokat és lehetőségeket és fej-
lesztést érjenek el. A szervezet megtervezte ezen kockázatokkal és lehetőségekkel 
foglalkozó tevékenységeket. 2020 -ra kitűzött céljaikat értékelték, 2021-re vonatkozó 
céljaikat kitűzték. A szervezet meghatározott és rangsorolt környezeti tényezőit felül-
vizsgálta elvégezte a tényezőkkel kapcsolatos kockázatértékelést. A célok kitűzésekor 
a környezeti tényezőiket figyelembe vették. A környezetvédelmi megbízotti feladatok 
és az ADR veszélyes áru biztonsági tanácsadói feladatok elvégzésére Hősfi Lászlóval 



 

AUDIT JELENTÉS 

MA 14/21 

2021.02.11. 

4. oldal (7) 

 

(alvállalkozó) szerződést kötöttek. Az integrált irányítási megbízotti feladatkört Sohaj-
da Izabella - irodavezető látja el. 

Az érdekelt felekkel történő külső kommunikációt az ügyvezető igazgató végzi. A te-
vékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkeznek.  

•         PE-06/KTF/09086-15/2020, Euroinvestmetal Kft. Veszélyes hulladékok te-
lephelyi gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye, Fertő utca 1/c 
és 1/D, hatályos: 2025.05.21. 

•         PE/KTFO/04266-10/2020, Hulladékgazdálkodási engedély, Nem veszé-
lyes hulladékok országos szállítása, Fertő utca 1/c és 1/D, hatályos: 
2025.09.20. 

 •         OKTF-KP/1805-9/2016: Hulladékgazdálkodási engedély, veszélyes hulla-
dékok országos szállítása és kereskedelme, Fertő utca 1/c és 1/D (kiadás: 
2016.04.12.) hatályos 5 évig 

 •         PE-06/KTF/04998-11/2020, Nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és elő-
kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye, Fertő utca 1/c és 1/D, 
 hatályos: 2025.06.08. 

•        PE-06/ÉKTF02037-17/2019, Nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjté-
sére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély, 1151 Bp.. 
88195 hrsz.,  érv.:2024.november 30. 

A 2019-es évről a hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
eleget tettek: (2020.02.14. és 2020.02.28.)  A 2020-as évről az adatszolgáltatás fo-
lyamatban van. 

  3. Támogatás 

A vállalkozás meghatározta erőforrásait, mellyel a vevői megelégedettséget képes fo-
lyamatosan növelni, valamint az integrált irányítási rendszer folyamatait működtetni, 
fejleszteni tudja. Az integrált irányítási rendszerben azonosított munkakörök felelőssé-
gi és hatásköre meghatározott. A munkaköri leírásokat a dolgozók aláírásukkal igazol-
tan átvették, a benne foglaltakat megértették. A folyamatos megfelelés figyelemmel 
kísérése megtörténik (személyi minősítések). Az emberi erőforrások fejlesztése céljá-
ból elvégezték az előírt integrált irányítási rendszer, valamint munkavédelmi és tűzvé-
delmi oktatásokat (2021.01.15.). Az alkalmazottak személyi dossziéja tartalmazza a 
munkaszerződést, orvosi vizsgálatok papírjait, végzettséget igazoló okirat másolato-
kat, munkaköri leírásokat.  
A tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúra és munkakörnyezet rendelkezés-
re áll, a biztonságos munkavégzés feltételei biztosítottak. Szolgáltató berendezéseik 
rendszeresen karbantartottak (Eszköz és karbantartás nyilvántartás).  
Mérőeszközeik nyilvántartottak, azonosítottak. Hitelesítésük tervezett, a bizonyítvá-
nyok visszakereshetőek és hozzárendelhetőek az eszközökhöz.  

• Mérleg: RINSTRUM R420 (gyári szám: 3399755) hitelesítés érvényes: 
2022.09.15. 

• Raktári mérleg (gy.sz. 68690), hitelesítés érvényes: 2022.09.10. 
Az EUROINVESTMETAL Kft. szabályozó dokumentumait 2017.09.01-én helyezte ér-
vénybe az új rendszer szabványoknak megfelelően. 
A rendszerek alapja az MSZ EN ISO 9001: 2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szab-
ványok követelményeinek megfelelő integrált irányítási kézikönyv, a kapcsolódó eljá-
rásleírások, valamint munkaköri leírások és feljegyzések. A dokumentumok és feljegy-
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zések kezelését a kézikönyv szabályozza. A szabványok, jogszabályok érvényességét 
ellenőrizték (Mellékelve). Az irattárolás rendje megfelelő, az irattár áttekinthető, az ira-
tok könnyen visszakereshetők. A számítógépes adatok mentése külső adathordozóra 
történik. A szervezeten belül a belső kommunikáció biztosított (projekt értekezletek, 
napi operatív megbeszélések a vevő megrendelések, feladatok teljesítésének megbe-
szélése). 

 
4. Működés 

A szolgáltatási tevékenységet megfelelően dokumentálták a kézikönyvben, valamint 
az eljárásleírásokban. A megbízói követelmények pontosítása megfelelő módon törté-
nik, szabályozott és igazolt. A beszerzések végrehajtása az előírások szerint történik. 
A beszállítók/alvállalkozók értékelési folyamata szabályozott, minősítésük az eljárásle-
írás szerint került végrehajtásra. Az elfogadott beszállítókról jegyzék készült. A szol-
gáltatási tevékenységet kísérő, igazoló feljegyzések elkészülnek, a munkafolyamatok 
szervezettsége és irányítása megfelelő. A szerződéskötési és átvételi folyamat jól do-
kumentált, a tevékenység a szabályozás szerint történik. A hulladékátvétel dokumen-
tálása a vaslap programban történik. 
A szolgáltatási folyamat nyomon követhetősége biztosított. A szolgáltatási tevékeny-
séget kísérő, igazoló feljegyzések elkészülnek, a munkafolyamatok szervezettsége és 
irányítása megfelelő. 
 
Ellenőrzött hulladék átvételi folyamat: 

• Eladó: B. György 

• vételi jegy: V12-90902 

• VTSZ: 7204, EWC: 170405 2, 43 kg.  

• dátum: 2021.02.11. 

Az elmúlt időszakban vészhelyzet nem alakult ki, a lehetséges vészhelyzetekre a 
munkavállalók oktatása az integrált rendszer oktatásának keretében megtörtént 

A szervezet a vészhelyzetek kezelését az IE-05-02 eljárásleírásban szabályozta le. A 

vészhelyzetek oktatása munkavédelmi oktatás keretében megtörtént. Vészhelyzet 

nem volt az elmúlt időszakban.  

A beszerzett anyagok REACH szerinti biztonsági adatlapjai rendelkezésre állnak és 

elérhetőek a felhasználók részére. 

Dokumentáció ellenőrzés és helyszíni szemle: 

Az audit során az IE-07-01 eljárásleírás szerint a Hulladékátvétel folyamatát ellenőriz-
tük. Ennek részeként auditálásra került a szerződéskötés folyamata, hulladékok átvé-
tele, beszállítók minősítése, a szolgáltatási dokumentációk készítése és elosztása, a 
raktározás és azonosíthatóság, a folyamat nyomon követhetősége, a munkát végző 
dolgozók végzettségének ellenőrzése. 

A tevékenység az integrált irányítási dokumentációnak és a szabvány előírásainak 
megfelelően történik. Az ellenőrzött dokumentumok rendezve, témánként tárolva, és 
jól azonosított dossziékban találhatók (Vételi jegy, Vaslap program).  
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Helyszíni szemle: 

A helyszíni szemle során a Kft telephelyeit megtekintettük, ahol rendezett, szabályo-
zott körülmények uralkodnak. 

Az átvett hulladékok tárolása szelektíven történik, az telephelyeken kialakított, VTSZ-
számmal és hulladék azonosító számmal ellátott tárolókban. Kármentő eszközök ren-
delkezésre állnak. 
A gyakorlatban bemutatott tevékenységek a szabályozás szerint kerültek lefolytatásra. 
Az ellenőrzött dokumentumok rendezve, témánként tárolva, és jól azonosítva találha-
tók. Az audit során vizsgált minta alapján megállapítható, hogy a szervezet értékte-
remtő folyamatai a szükséges mértékben és formában szabályozottak, tervezettek, a 
szerződések kezelése megfelelő, a vevői igényeket vizsgálják, kielégítik.  

    5. Teljesítményértékelés, fejlesztés 

Az EUROINVESTMETAL Kft. megtervezte és bevezette a szükséges mérési, elemzé-
si folyamatokat. A vevői megelégedettség mérését a kérdőív értékelésével és szemé-
lyes interjúkkal végezték el melynek eredményeit a vezetőségi átvizsgálás során érté-
kelték.  A belső audit megtörtént független szakértő részvételével. A hozzá kapcsoló-
dó szükséges dokumentáció fellelhető. Az auditor kompetenciáját igazoló dokumen-
tum a helyszínen rendelkezésre állt.  
A nem-megfelelőségek kezelése megfelelő, a szabályozó dokumentumok előírásai 
szerint történik.  

A felső vezetőség rendszeres, dokumentált átvizsgálásokon győződik meg a beveze-
tett integrált irányítási rendszer megfelelő működéséről, eredményességéről (vezető-
ségi átvizsgálási jegyzőkönyv). Az átvizsgálás kitért valamennyi a kézikönyv 9.3. pont-
ja szerint előírt témára. A bemenő adatok mindegyikét megvizsgálták, a rendszer to-
vábbfejlesztéséhez szükséges intézkedéseket (feladatokat) a vezetőség meghatároz-
ta. A Kft. vezetőségének elkötelezettsége bizonyított.  

Az EUROINVESTMETAL Kft. évente felülvizsgálja a meghatározott környezeti ténye-
zők érvényességi körét, és elvégzik azok módosítását ha szükséges. A belső audit és 
vezetőségi átvizsgálás során kitérnek ezen követelmények betartásának vizsgálatára 
is. 

A jogszabálynak való megfelelőség értékelését elvégezték.  
 

TANÚSÍTÁSI EMBLÉMA HASZNÁLATA 

 

A szervezet elektronikus levelezése során a szabályozásnak megfelelően használja a 
tanúsítási emblémát. 

 

ÉSZREVÉTELEK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

Az EUROINVESTMETAL Kft. okirat megújító auditján eltérésjelentés felvételére nem 

került sor.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Megállapítható, hogy az EUROINVESTMETAL Kft.–nél az audittervben kitűzött 

célokat az ellenőrzés során elértük. A vezetői és alkalmazotti elkötelezettség a 

folyamatos fejlesztés, a vevők maximális kiszolgálása iránt bizonyított. A társaság 

telephelyén, irodáiban rendezett, szabályozott körülmények uralkodnak. A 

felülvizsgálat során a rendszer hatékonyságát befolyásoló nem megfelelőséget nem 

találtunk. Az EUROINVESTMETAL Kft. -nél bevezetett és működtetett MSZ EN ISO 

9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerinti irányítási rendszere a 

tanúsítás alkalmazási területén belül kielégíti a szabványok követelményeit. A 

szervezet tevékenységét megrendelői elvárásainak megfelelően végzi. Az elvárt 

eredmények eléréséhez a személyi és tárgyi erőforrások rendelkezésre állak. Az 

irányítási rendszer hatékonyságának folyamatos javítására a nem megfelelőségek 

okait elemzik és a kockázatok felmérésével megelőző intézkedéseket hoznak azok 

elkerülése érdekében. A folyamatos fejlesztést szolgálja az évente egyszer független 

auditor felkérésével végzett belső audit, valamint a vezetőségi átvizsgálás.  

Fentiek alapján megállapítható, hogy az EUROINVESTMETAL Kft. -nél kialakított 

integrált irányítási rendszer az MSZ EN ISO 9001: 2015 és az MSZ EN ISO 

14001:2015 szabványok előírásai szerint működik. Fentiek alapján az 

EUROINVESTMETAL Kft. részére javaslom a tanúsítvány kiadását MSZ EN ISO 

9001: 2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerint 3 éves időtartamra, 

évenkénti felülvizsgálattal. 

 

MELLÉKLETEK  

• Audit terv 

• Jelenléti ív 

 

JELENTÉS ELOSZTÁSA 

• Bujdos Miklós  ügyvezető   EUROINVESTMETAL Kft. 

• Szekeres Attila  tanúsítóhely vezető FERRCERT Kft. 

 

 


