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Vezető auditor  

A szabványnak való megfelelés megállapítása  

ISO 9001:2015 szabvány; A TÜV Thüringen tanúsítási 
folyamata és az érvényes szabályozások; a megbízó 

szerének dokumentációja 

) az auditjelentéshez (a tanúsítóhelyen marad) 

A tanúsítás továbbfolytatása javasolt. 
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Az audit eljárásmódja, az audit kiértékelése, elosz tása, bizalmas ügykezelése és 
tulajdonjog, korlátozások, felel ősségek 
Az audit eredménye a szervezet szúrópróbaszerű helyszíni felülvizsgálatával, a vezetés és a dolgozók 
megkérdezésével, a dokumentumok megtekintésével és a folyamatok megfigyelésével lett megállapítva.    

Egy audit, mint szúrópróbaszerű eljárás nem tudja az irányítási rendszer minden részletét megvizsgálni. A szúrópróba 
eljárásból adódóan előfordulhat, hogy olyan nemmegfelelőségek vagy gyenge pontok is léteznek, amelyek az audit 
során nem kerültek feltárásra. Az auditálás a rendelkezésre álló információk szúrúpróba eljárásán alapul. Egy adott 
eljárásra vagy szakterületre megállapított fejlesztések szükségszerűségét más eljárásokra és szakterültekre 
vonatkozóan is ajánlott megvizsgálni.   

A TÜV Thüringen e.V. Tanúsítóhely megvizsgálja és értékeli a fejlesztési lehetőségeket, nemmegfelelőségeket 
(eltéréseket) és a javításokat/ helyesbítő intézkedéseket. Adott esetben a tanúsítóhely általi ellenőrzés eredményeként a 
tanúsítóhely új megállapításokat tehet.  

Az auditor(ok) megállapításai és ezzel az audit eredménye nem mentesítik a szervezetet a szabványkövetelmények 
folyamatos teljesítésének és a törvényi előírások betartásának felelőssége alól. Az irányítási rendszer folyamatos 
hatékony működtetéséért kizárólag és mindig az auditált és tanúsított szervezet felelős. 
Amennyiben a tanúsítvány érvényesség ideje alatt az irányítási rendszerben, a szervezetben vagy az érvényességi 
területben változások következtek be, akkor a szervezet köteles a tanúsítóhelyet ezekről a változásokról azonnal 
tájékoztatni. 
Ez a jelentés a tanúsítóhelynek, igény esetén az akkreditálóhelynek, az auditteam tagjainak és a szervezet audit 
megbízottjának átadásra kerül. Az auditjelentés mellékletei a tanúsítási döntés meghozatalához szükségesek és a 
tanúsítóhelynél maradnak. Az audit- és tanúsítási eljárásra vonatkozó valamennyi dokumentumot (mint például ezt a 
jelentést is) az auditteam és a tanúsítóhely bizalmasan kezeli. A jelentés tulajdonjoga a tanúsítóhelyé.  
 

1. Összefoglaló értékelés 
A lefolytatott audit eredményeként, a megtekintett dokumentumok és az auditált folyamatok alapján a 
megvizsgált irányítási rendszer az alapul szolgáló szabványkövetelményeknek megfelelően teljesen 
hatékonynak értékelhető.  
Az irányítási rendszer fenntartásához és továbbfejlesztéséhez szükséges feltételek teljes körűen 
adottak.  
Az irányítási rendszer képes a vonatkozó követelményeket teljesíteni és elérni az elvárt 
eredményeket.  

 A belső auditok lefolytatásának folyamata teljes körűen megfelel a szabvány követelményeinek.  

A vezetőségi átvizsgálás teljes körűen megfelel a szabvány követelményeinek. 

2. Fejlesztési lehet őség a szervezet irányítási rendszerében  
Az alábbi területeken van fejlesztési lehetőség 
- folyamatgazdák kijelölése az egyes folyamatok változásainak felügyelt követésére 
- a marketing tevékenység és piacbővítés területén 
- az elmaradt karbantartások megkülönböztető jelölése prioritásként a karbantartási tervben 

3. Előző auditok eltéréseinek helyesbít ő intézkedései 
Nem adódott eltérés az előző auditokból. 

4. Eltérések 
Nem kritikus eltérések: -  

Kritikus eltérések: -  

5. Pozitív megállapítások 
• A minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése mellett elkötelezett vezetőség. 
• Tudatos Minőségirányítási rendszervezetői szerepvállalás és hatékony rendszerelemzés. 
• Szakmai színvonal és felkészültség; 
• Elégedett felhasználok. 
• A működés szabályozottsága.  
• Folyamatos fejlesztést célzó, a külső környezethez gyorsan adaptálódó rendszerfejlesztés. 
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6.     Információk a szervezetr ől  

6.1    A szervezetnek és a f ő tevékenységének leírása:  
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. (továbbiakban: DH Zrt.) tisztaprofilú távhőszolgáltató cég. 
Alaptevékenysége: Debrecen város területén közel 32.500 lakossági és 1.400 üzemi és egyéb 
felhasználójának biztosított fűtés-hűtés és használati melegvíz szolgáltatás. 
Tevékenységüket a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerint és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal által kiadott Működési Engedély alapján végzik. 
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. a távhőszolgáltatói szektorban elsőként kezdte meg az ISO 9001 
szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerének kiépítését. A rendszer teljeskörű 
hatálybaléptetése 2001.09.01.-én történt meg. Tanúsítására 2002 februárjában került sor.  
A település ellátását szolgáló hőenergiát a cég a Veolia Zrt.-től, vásárolják. 
Fő tevékenysége: távhőszolgáltatás. (Hőenergia beszerzése, távhő rendszer üzemeltetése, 
fogyasztók által elfogyasztott hőenergia elszámolása, ügyfélszolgálati tevékenység stb.) 

6.2     A telephelyi feltételek leírása: 
A DH Zrt. központja: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. szám alatt található. Itt találhatóak a 
szervezet jól felszerelt irodái. A telephelyek a Darabos utca 16. szám és a Jerikó utca 23. szám alatt 
találhatóak Debrecenben. A szolgáltatási területen, épületenként kialakított kis hőközpontokat a DH 
Zrt. kezeli, egészen a hőmennyiség mérőkig.  

6.3     A rendelkezésre álló er őforrások megnevezése: 
A DH Zrt. rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi erőforrásokkal, amelyek szükségesek a társaság 
főfolyamatának (távhőszolgáltatás) működtetéséhez, a minőségirányítási rendszer folyamatainak 
fenntartásához.  

6.4     Változások az irányítási rendszerben az el őző audit óta: 
2020.05.01.-én hatályba léptették az új szervezeti felépítésüket.  
2020.09.01.-én Arday Balázs vezérigazgató hatályba léptette az új átdogozott minőségirányítási 
rendszert és az ahhoz tartozó kézikönyvet.  
Az új SZMSZ 2020.05.01.lépett hatályba.  

7. Az irányítási rendszer alkalmazási területe 

Az alkalmazási terület a következ ő telephelyeket/ m űködési területeket foglalja 
magába:  

A DH Zrt. minőségirányítási rendszerének alkalmazási területe: 
o távhőszolgáltatás.  
A tevékenységek jellegéből adódóan a szolgáltatások a központi telephelyen kívül különböző 
épületeket, hőközpontokat, akár változó beruházási helyszíneket is érintenek, illetve érinthetnek. 

A tanúsítás érvényességi területe a MIR rendszer valamennyi megkövetelt folyamatát magában 
foglalja. 

A következ ő folyamatok vannak kihelyezve: 

Kihelyezett folyamataik nincsenek. 

8. Reklamációk a szervezet irányítási rendszerére 

A minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos dokumentált reklamáció nem érkezett. 

9. A TIC jel / tanúsítvány használata 

A vállalat az audit záró megbeszélésén részletes tájékoztatást kapott a TIC jelnek és a tanúsítványnak 
a tanúsítási szerződés 6 § -nak megfelelő használatáról. Ezzel összefüggésben utalás történt arra, 
hogy a TIC jel és tanúsítvány nem használható oly módon, amely termékek tanúsításának vagy az 
alkalmazási területen kívüli területek tanúsításának benyomását keltheti. 

A tanúsítványt a következ őképpen fogják használni: 
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Szerződés szerint, az elkötelezettség megerősítésére és a vevők bizalmának a növelésére. 

 

A TIC-jelet a következ őképpen fogják használni: 

 Információs és marketing eszközként. 

 
 
Kapják: 
• Szervezet 

• Tanúsítóhely 

 


