
Tájékoztató a helyszíni tanúsító auditról 

 

A helyszíni tanúsító auditra a pályázat pozitív elbírálását követően, a tanúsítási eljárási díj 

megfizetése után, előre egyeztetett időpontban kerül sor. Ez az utolsó lépés a 

védjegyhasználat odaítélésére vonatkozó döntés meghozatala előtt. 

Az ellenőrzés kiterjed annak vizsgálatára, hogy a pályázó hogyan felel meg a Kiváló 

Minőségű Élelmiszer védjegyrendszer általános előírásainak, valamint a pályázatban szereplő 

termékre vonatkozó, ún. Speciális tanúsítási követelmények kötelező és a pályázó által vállalt 

választható elemeinek. 

 

A helyszíni tanúsító audit menete 

Az ellenőrzés során az auditor bejárja az üzemet, szemlézi a pályázott termék gyártásának 

útját, vizsgálja az ellenőrzéssel kapcsolatos feltételek biztosítását, valamint a szükséges 

engedélyeket.  

A pályázott termékek vonatkozásában ellenőrzi a beszállítókkal, a feldolgozással, az 

alvállalkozókkal, az értékesítéssel és a nyomon követéssel kapcsolatos dokumentumokat. 

Vizsgálja a raktározás körülményeit, a készleteket, a hulladékkezelés módját, a kártevőirtás 

rendjét és hatékonyságát. 

Az auditor az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban ellenőrzi, hogy megfelelőek-e az üzemben 

alkalmazott rendszerek és azok működtetése. 

Az ellenőr vizsgálja a pályázott termékre vonatkozó önellenőrzés gyakoriságát, paramétereit, 

hatásfokát és az eltérések esetén alkalmazott javítóintézkedéseket. 

Vizsgálja azt is, hogy az üzem szükség esetén tudja-e biztosítani a termékvisszahívás 

lehetőségét. 

Ezt követően az auditor rátér a termékre vonatkozó termékleírásban, azaz a Speciális 

tanúsítási követelményekben szereplő kötelező, és a pályázó által választott elemeknek való 

megfelelés vizsgálatára.  

A helyszíni ellenőrzés zárásaként az ellenőr röviden összefoglalja az auditon tapasztaltakat. 

Lehetőséget biztosít az ellenőrzési kérdéslisták áttekintésére, észrevételezésére.  

Amennyiben az ellenőrzés bármilyen eltérést vagy hiányosságot tárt fel, az auditor a 

javítóintézkedések végrehajtására vagy a hiányosság pótlására határidőt ad. Az ezzel 

kapcsolatban felmerült kérdésekkel a pályázók megkereshetik a Védjegyiroda munkatársait, 

akik segítik őket abban, hogy a pályázatuk teljes legyen, és így kerüljön a bírálóbizottság elé.  

Az ellenőri jelentést a KMÉ bírálóbizottsága értékeli, és javaslatot tesz a tanúsítási döntésre. 

Amennyiben az audit során az ellenőrök mindent rendben találtak, vagy az ott feltárt 

eltéréseket kijavították, a Védjegyjogosult megadja a Kiváló Minőségű Élelmiszer 

védjegyrendszer alap- vagy arany fokozatának védjegyhasználati jogát. 


