
Terméktanúsítási tevékenység belső eljárásrendje 

(működési szabályzat) 
 

Bevezetés: 

 

Az AGMI ZRt Terméktanúsítási szervezete kijelölt szervezet a: 

- a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet hatálya alá tartozó játszótéri eszközök, 

valamint 

- a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 1. számú melléklete 2.4. és 3.2.1. pontja alá 

tartozó kültéri fitnesz eszközök 

vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására. 

 

Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt független, semleges vizsgáló, 

ellenőrző és tanúsító intézmény. Tevékenységei ellátásához anyagi támogatást nem 

kap senkitől. 

 

Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt - a Társaság egyéb gazdálkodó 

egységeitől független - Terméktanúsítási szervezete is semleges és pártatlan, a 

tanúsítási tevékenységet minden természetes személy vagy jogi személyiség számára, 

korlátozás nélkül szabadon elérhetővé teszi. 

 

A kijelölés hatálya alá tartozó tevékenységeket 2004. óta látjuk el folyamatosan, 

kijelölt szervezetként. 

A terméktanúsítási tevékenységet minden az iránt érdeklődő személy, vagy szervezet 

számára egyenlő feltételekkel, pártatlanul végezzük. 

 

A tanúsító szervezet egyetlen munkatársa sem: 

- érintett a tanúsított termékek tervezésében, gyártásában, üzembe 

helyezésében, forgalmazásában, vagy karbantartásában, 

- ajánl, vagy nyújt tanácsadást az ügyfelek részére. 

A Terméktanúsítási szervezet tevékenységének pártatlanságát nem veszélyezteti sem 

olyan személy, sem olyan jogi szervezet, amelyekkel a Terméktanúsítási szervezet 

kapcsolatban áll. 

A munkatársak nem vesznek részt olyan tevékenységben, amely az általunk tanúsított 

termékek bármilyen kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódna.  

 

Tanúsítási tevékenységünket diszkrimináció mentesen végezzük. Tanúsítási 

eljárásrendünk minden az iránt érdeklődő számára hozzáférhető, megtalálható az 

AGMI ZRt honlapján. 

A tanúsítási folyamat hozzáférésének semmiféle előfeltétele nincs, beleértve a 

pénzügyi feltételeket is. 

Követelményeink, értékeléseink, átvizsgálásaink és döntéseink kizárólag csak a vállalt 

terméktanúsításokhoz kapcsolódnak. 
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A terméktanúsítási tevékenységben részt vevő munkatársakkal szemben a következő 

kompetencia követelményeket állítottuk fel azon túl, hogy ismerik a tevékenységi 

körüknek megfelelő jogszabályokat és szabványokat: 

a.) Terméktanúsítási vezető 

- felsőfokú műszaki végzettség 

- legalább 5 év szakmai tapasztalt az eszközök vizsgálata és tanúsítása 

területén 

- jó vezetői készség 

b.)  Terméktanúsítási menedzser 

- középfokú műszaki végzettség 

- legalább 3 év szakmai tapasztalt az eszközök területén 

- jó adminisztrációs készség 

 

A tevékenységek mindegyike átlátható, a működésük minőségirányítási kézikönyvben 

lett dokumentálva. A tevékenységek iránt érdeklődők pedig honlapunkon 

tájékozódhatnak az őket érintő témákról. 

 

A tevékenységek elvégzés során feljegyzések készülnek, amelyek alapján az adott 

tevékenység bármikor reprodukálható. 

 

Tevékenységünket befolyásoló jogszabályok, állásfoglalások és szabványok 

változásáról a megfelelő fórumokon keresztül tájékozódunk. 

 

Tanúsítás folyamata: 

 

1. Beérkezik az ajánlatkérés, vagy megrendelés a tanúsítandó eszköz 

dokumentációjával 

- felülvizsgálat: el tudjuk-e vállalni a megrendelésben foglaltak teljesítését: 

nem: dokumentáció vissza a feladónak 

    pl.: hintaülőke tanúsítási kérelme, a partnernek nem  

    tanúsításra van szüksége. 

    végzi: TTSZ 

    keletkező dokumentum: levél a feladónak 

 

 igen: a megrendelés felülvizsgálata, esetleges hiányok feltárása 

(rendelés, kérelmezői  nyilatkozatok), dokumentálása 

 végzi: TTSZ 

 keletkező dokumentum: feljegyzés 

 Hiány esetén a megrendelő felszólítása hiánypótlásra. 

 

- munkaszám meghatározása, ha vállaljuk a tanúsítást. 

végzi: TTSZ 

keletkező dokumentum: munkaszám az iktatókönyvben 
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- dokumentáció továbbítása az MSZI részére a dokumentáció szakmai 

szempontból történő átvizsgálására és az esetleges hiányosságok feltárása, 

valamint a vizsgálati ár meghatározása céljából 

végzi: TTSZ 

keletkező dokumentum: kísérőlevél 

 

- vizsgálati ár meghatározása és dokumentációval kapcsolatos esetleges 

további hiányok rögzítése a megküldése a TTSZ-nek 

végzi: MSZI 

keletkező dokumentum: feljegyzés 

 

2. Szerződés összeállítása, amely tartalmazza a vállalási határidőt, tanúsítási eljárás 

díját és egyéb feltételeket, továbbá mellékletben az esetleges pótlólandó 

hiányokat. A szerződés megküldése a rendelőnek. 

végzi: TTSZ 

 keletkező dokumentum: szerződés 

 

3. Megrendelő részéről aláírt Szerződés visszaérkezése, iktatás 

végzi: TTSZ 

 

4. Megrendelő által küldött – műszaki dokumentációval kapcsolatos - kiegészítések 

továbbítása az MSZI felé 

végzi: TTSZ 

keletkező dokumentum: kísérőlevél,  

 

5. Vizsgálat időpontjának egyeztetése és a vizsgálat elvégzése, majd a vizsgálati 

eredmények dokumentálása 

végzi: MSZI 

keletkező dokumentum: vizsgálati jegyzőkönyv 

 

a.) vizsgálati jegyzőkönyv nem tartalmaz hibát, hiányosságot: 

Teljesítésigazolás elkészítése. 

A megrendelő részéről igazolt és visszaküldött teljesítésigazolás, 

valamint a tanúsítási díj beérkezését követően a tanúsítvány kiállítása és 

postázása.  

végzi: TTSZ 

keletkező dokumentum: teljesítésigazolás, számla, tanúsítvány 

 

b.) a tanúsítandó termékkel kapcsolatban észrevétel, hiba kerül rögzítésre a 

vizsgálati jegyzőkönyvben: 

 hiba vagy hibák dokumentált küldése a megrendelő részére 

végzi: TTSZ 

keletkező dokumentum: hibajegyzék 
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 a javítás elvégzése és értesítést követően ismételt vizsgálat 

lefolytatása, ha minden rendben akkor eljárás az a.) bekezdés 

szerint 

 

A tanúsítás megszünése/elévülése, érvényességi körének szűkítése, felfüggesztése 

vagy visszavonása: 

 

a.) Amikor tudomásunkra jut egy tanúsított termékkel kapcsolatban – akár 

ellenőrzés során, akár más módon – hogy nem felel meg a vonatkozó 

szabványok előírásainak, akkor a következők szerint járunk el. 

 

b.) A nem megfelelőség mértékétől függően a terméktanúsítási vezető értékelési 

eljárást rendelhet el. Az értékelés eredményét átvizsgálja és dönt a szükséges 

további lépésekről. 

 

c.) Ha a tanúsítás felfüggesztésre, vagy megszüntetésre kerül (visszavonás) – akár 

az ügyfél kérésére, akár ellenőrzés eredménye alapján – akkor a következő 

lépéseket tesszük: 

- írásban értesítjük a tanúsítvány tulajdonosát a megtett lépésről, 

- az intézkedést honlapunkon is nyilvánosságra hozzuk a tanúsított 

termékeknél. 

 

d.) Amennyiben egy kiadott tanúsítást felfüggesztünk, vagy visszavonunk, akkor a 

terméktanúsítási vezető az a személy, aki erről írásban értesíti az ügyfelet. A 

levélben arról is tájékoztatást ad, hogy mi a feltétele a felfüggesztés, vagy 

visszavonás feloldásának. 

 

e.) A felfüggesztés visszavonásához – feltárt hiba, hiányosság megszüntetését 

követően – megismételjük azokat a lépéseket, amelyek eredményeképpen 

kiadtuk a tanúsítványt. (értékelés, átvizsgálás, döntés, stb.) 

 

f.) Megismételt eljárás után – amennyiben a termék megfelelt a vonatkozó 

szabványoknak, előírásoknak – minden a tanúsításhoz köthető feljegyzésen, 

dokumentáción és nyilvántartáson átvezetjük a megismételt értékelés 

eredményét. 


