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MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

MIK
C. Fejezet
4.Kiadás

0.Módosítás
1. oldal  (1)

Társaságunk minőségpolitikájának alapja a kifejezett és elvárt vevői igények teljes körű 
kielégítése. Szakmai igényességre és korrekt munkavégzésre alapozva szolgáltatásaink 
minden fázisában egyre magasabb minőségi színvonalat kívánunk elérni.

Szakmai  körökben  célunk  a  kialakult  jó  hírnév megőrzése  mellett  a  konkurens 
vállalkozások  elé  leküzdhetetlenül  magas  mércét  emelni.  Ezt  megfelelően  képzett 
munkatársaink és a tevékenységeinkért vállalt teljes körű garancia biztosítja.

Céljaink megvalósításához Társaságunk működő minőségirányítási rendszere, a minőség 
iránt elkötelezett dolgozói jelentik a biztosítékot. 

Társaságunk a beszállítóit és az alvállalkozóit úgy választja ki, hogy a követelményeknek 
megfelelő terméket biztosítsanak, valamint elkötelezettjei legyenek a kiváló minőségnek. 

Tevékenységünk során fontosnak tartjuk a jogszabályok érvényre juttatását. 

A Társaság által nyújtott szolgáltatások minőségi színvonalának  folyamatos fejlesztése a 
Társaság valamennyi vezetőjének állandó feladata amellett, hogy minden munkatársunk 
önállóan felelős saját munkája minőségéért!

E  minőségpolitika  megvalósításának támogatására  a  MULTI  ALARM Zrt.  bevezette  és 
működteti  az  MSZ EN ISO 9001:2009  szabvány  ,valamint  a  NATO  AQAP 2110:2006 
normatív  dokumentum  követelményei  szerinti  minőségirányítási  rendszert,ennek 
ismeretére és alkalmazására munkatársai továbbképzését biztosítja. A minőségirányítási 
rendszer  hatékonyságát  és  eredményességét  figyelemmel  kíséri,és  a  tapasztalatok 
felhasználásával folyamatosan fejleszti.

Pécs, 2009. november 23. 

Zsolt László
        vezérigazgató



A MULTI ALARM ZRT. BEMUTATÁSA, 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
MIK D. Fejezet

4.Kiadás/2.Módosítás
5.oldal (33)

A MULTI ALARM Zrt. 149.890 millió  Ft alaptőkéjű zártkörűen működő részvénytársaság. A 
vállalkozás  100  %-ban  magántulajdonban  van.  A jogelőd   MULTI  ALARM  Kft.  1991-ben 
alakult.

A vállalkozás  teljes  körű  szolgáltatást  nyújt  az  elektronikus  vagyonvédelem  területén.  A cég 
elektronikus vagyonvédelmi  rendszerek  tervezésével, telepítésével, karbantartásával, javításával 
és kereskedelmével foglalkozik, valamint távfelügyeleti  és kivonuló szolgáltatást végez partnerei 
számára.

A MULTI ALARM Zrt. budapesti és pécsi központtal, valamint vidéki képviseletekkel  az ország 
egész területére kiterjedően végzi tevékenységét. A cég a működéséhez szükséges szakhatósági 
engedélyekkel és teljes körű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

A vállalkozás több neves, a nemzetközi piacon jelentős helyet elfoglaló cég termékeit forgalmazza, 
telepíti  Magyarországon,  és  a  közép-kelet-európai  régióban. (NAPCO,  PYRONIX,  IMPRO, 
ALEPH, EVERFOCUS,  INNER RANGE, 360 VISION TECHNOLOGY LTD., TAKEX, KEICO, GST, 
REKEEN, SUNELL, TELESTE).  

Törekszik arra, hogy a forgalmazott termékeket közvetlenül a gyártótól szerezze be, így biztosítva 
a kedvezőbb árfekvést  a hazai piacon és a közvetlen műszaki  támogatást.  A vásárlókat  igény 
szerint műszaki és telepítési tanácsadással is segíti.

A  MULTI  ALARM  Zrt.  által  telepített  rendszerekre  a  magas  műszaki  színvonal  és  a 
megbízhatóság jellemző. A rendszeres karbantartás, valamint a szerelői ügyelet lehetővé teszi a 
néhány órán belüli hibaelhárítást az ország bármely részén. 

A vállalkozás az ország legnagyobb számítógépes távfelügyeletét működteti   Budapesten és 
Pécsett. A tevékenység kapcsolt telefonvonalon, rádiós ill. GSM átjelző rendszeren keresztül saját 
fejlesztésű ügyeleti szoftver támogatással működik. A távfelügyeleti központok felépítése megfelel 
a  legszigorúbb  amerikai  (UL)  normáknak.  A  központok  egyszerre  nyolcvan  telefonvonalon 
keresztül  fogadják  a  kommunikátoros  elektronikai  rendszerek  jelzéseit,  minden  készülékből 
rendelkeznek tartalékkal. A folyamatos rendelkezésre állást a teljes körű szünetmentes tápellátás 
segíti.

A cég szakmai hátterét a jól képzett szakember gárda biztosítja. A munkatársak többsége mérnök, 
akik  a legkorszerűbb ismeretek megszerzése érdekében folyamatosan részt  vesznek hazai  és 
külföldi szakmai továbbképzéseken és kiállításokon. A vállalkozás dolgozói szakmai képzettségét 
és emberi megbízhatóságát egyformán kiemelten kezeli.  







MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 
ELJÁRÁSLEÍRÁSOK ÉS 

MŰVELETLEÍRÁSOK JEGYZÉKE

MIK
E. Fejezet
4.Kiadás

1.Módosítás
8. oldal (2)

I. ELJÁRÁSLEÍRÁSOK:

1. MIE-04-01        Dokumentumok, törvényi, hatósági, szakmai előírások és 
feljegyzések kezelése                            

2. MIE-06-01        Erőforrások biztosítása

3. MIE-06-02        Informatikai rendszer

4. MIE 06-03        Szoftverfejlesztés

5. MIE-07-01        A vevővel kapcsolatos folyamatok

6. MIE-07-02        Műszaki tervezés 

7. MIE-07-03        Beszerzés

8. MIE-07-04        Termékek kezelése raktározás alatt

9. MIE-07-05        Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése

10.MIE-07-06        Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, javítása

11. MIE-07-07       A távfelügyeleti ágazat működése

12.MIE-07-08       Ügyfélszolgálat

13.MIE-07-09       Kereskedelmi tevékenység

14.MIE-07-10       Elektronikus vagyonvédelmi eszközök javítása

15.MIE-07-11       Gyártás

16.MIE-07-12       Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek , tervezése,fejlesztése.

17.MIE 07-13       GSM eszközök mozgásainak követése

18.MIE 07-14      Elektronikus vagyonvédelmi eszközök megbízhatósága és              
karbantarthatósága

19.MIE-08-01       Nem-megfelelőségek kezelése, helyesbítő, megelőző intézkedések

II. MŰVELETLEÍRÁSOK: 

1. MIM-06-01-01  Rendszeres belső képzés értékesítők, telepítők, karbantartók 

részére

2. MIM-06-02-01  Informatikai rendszer üzemeltetése

3. MIM-06-02-02  Informatikai rendszer használata

4. MIM-06-01-02  Gépjárműhasználat általános szabályzata



5. MIM-06-01-03  Gépjárműhasználat - menetlevél minősítés

6. MIM-07-05-01  Behatolás jelző rendszer telepítése

7. MIM-07-05-02  Tűzjelző rendszer telepítése

8. MIM-07-05-03  Beléptető rendszer telepítése

9. MIM-07-05-04  Videó rendszer telepítése

10.MIM-07-05-05  GSM átjelzőrendszer telepítése

11. MIM-07-05-06  Riasztóközpontok telepítése és programozása

12.MIM-07-07-01  Távfelügyeleti szolgálat általános szabályzata

13.MIM-07-07-02  Kivonuló szolgálat általános szabályzata

14.MIM-07-08-01  Ügyfélkezelés 

15.MIM-07-08-02  Számlagenerálás

16.MIM-07-08-03  Fizetési felszólítások generálása

17.MIM-07-11-01  GSM átjelző eszköz előállítása

18.MIM-07-11-02  GSM  átjelző  eszközhöz  antenna  csatlakozó  előkészítése,  és 

antenna       előkészítése

19.MIM-07-11-03  GSM átjelző doboz összeszerelése

20.MIM-07-11-04  GSM átjelző panel előkészítése

21.MIM-07-11-05  GSM átjelző eszköz tesztelése

22.MIM-07-11-06  MA-GPS vevőberendezés előállítása

23.MIM-07-11-07  MA-GPS vevőberendezéshez antenna csatlakozó előkészítése és 

antenna előkészítése

24.MIM-07-11-08  MA-GPS vevőberendezés doboz összeszerelése

25.MIM-07-11-09  MA-GPS panel előkészítése

26.MIM-07-11-10  MA-GPS vevőberendezés tesztelése

27.MIM-07-11-11  Lift vészjelző eszköz előállítása

28.MIM-07-11-12  Lift vészjelző eszközhöz antenna csatlakozó előkészítése

29.MIM-07-11-13  Lift vészjelző doboz összeszerelése

30.MIM-07-11-14  Lift vészjelző panel előkészítése

31.MIM-07-11-15  Lift vészjelző eszköz tesztelése

32.MIM-07-11-16  Lift vészjelző eszközhöz szalagkábel előállítása

33. MIM-07-11-17  Lift vészjelző eszközhöz, kezelő nyákpanel előállítása



ALKALMAZÁSI TERÜLET 

MIK
1. Fejezet 
4.Kiadás

1.Módosítás
1.oldal (1)

1.1.Általános útmutatás, a Minőségirányítási Kézikönyv (MIK) kiadása

A Multi  Alarm Zrt.  e  kézikönyv  "C"  fejezetében közzétett  minőségpolitikájának  megvalósítása 
érdekében minőségirányítási rendszert működtet. 

A minőségirányítási  rendszer megfelel  az  MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak és kielégíti  a 
NATO AQAP 2110:2009 normatív dokumentum követelmény rendszerét is.

A Minőségirányítási Kézikönyv a MULTI ALARM Zrt. minőségirányítási rendszerének összefoglaló 
dokumentuma.  A társaság  legfontosabb  minőségirányítási  feladatainak  és  a  minőségirányítási 
rendszer  egyes  elemeinek  leírását  tartalmazza.  Meghatározza  a  minőségirányítási 
tevékenységekhez tartozó folyamatokat, hatásköröket és felelősségeket. Bemutatja, hogy a MULTI 
ALARM Zrt. milyen elveket érvényesít és milyen eszközöket alkalmaz a kinyilvánított politikának és 
a szabványnak megfelelő működés megvalósítása érdekében. 

1.2.Alkalmazás

A Kézikönyvben foglaltak a Zrt. minden szervezeti egységére vonatkoznak.  A fent megnevezett 
szabvány  követelményei közül  a  7.5.2.  "A  termék-előállítási  és  a  szolgáltatás  nyújtási 
folyamatok  érvényesítése  (validálása)"   fejezetben  foglaltakat  a  Multi  Alarm  Zrt.  nem 
alkalmazza,  mivel azok nem befolyásolják sem a szervezet képességét, sem felelősségét, hogy 
olyan  szolgáltatást  nyújtson,  amely  megfelel  a  vevők,  és  az  alkalmazható  jogi  és  szabályozó 
követelményeknek.

A Kézikönyv egyrészt a Zrt.  saját  munkatársainak szolgál útmutatóként munkavégzésük során, 
másrészt partnereinek nyújt képet céljairól, alkalmazott módszereiről. Alkalmas továbbá arra, hogy 
szállítói számára tájékoztatást adjon a velük szemben támasztott követelményeiről.

A  Zrt.  munkatársai  felelősséget  viselnek  a  Minőségpolitika  megvalósításáért,  a  minőségi 
célkitűzések teljesítéséért, a minőséget befolyásoló tevékenységek előírásszerű végrehajtásáért.

Minden  munkatársnak  joga  és  kötelessége,  hogy  a  folyamat  bármely  fázisában  tapasztalt, 
minőséget károsan befolyásoló jelenséget észlelve azt jelezze, illetve hatáskörének megfelelően 
megszüntesse. 

A Kézikönyvet és a hozzá csatlakozó minőségügyi dokumentumokat az alábbi dátummal 
hatályba léptetem és elrendelem a dokumentációban leírt rendszer működtetését. 

Pécs, 2011. 09. 30.

Zsolt László
                      vezérigazgató



RENDELKEZŐ HIVATKOZÁS 

MIK
2. Fejezet 
4.Kiadás

1.Módosítás 
11.oldal (1)

A MULTI ALARM Zrt.  vezetősége bevezette és működteti  a  NATO AQAP 2110:2009 normatív 
dokumentum követelmények szerinti  ,és  az  MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő 
minőségirányítási rendszert, figyelembe véve az MSZ EN ISO 9004-2001 szabvány irányelveit is, 
mely útmutatást ad a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséhez. 

A  MULTI  ALARM  Zrt. minőségirányítási  rendszerének  szabályozó  eszközei  a  szabványok, 
törvények,  utasítások,  rendelkezések,  a  Minőségirányítási  Kézikönyv,  az  eljárásleírások  és 
műveletleírások, valamint a Bizonylati Album.

Szabványok, , törvényi és hatósági követelmények, egyéb szabályozók

Kötelező  érvényű, vagy a  MULTI  ALARM Zrt.  által  kötelezővé  tett külső  szabályozók,  melyek 
tételes felsorolása külön nyilvántartásban szerepel.  

Minőségirányítási Kézikönyv

A MULTI  ALARM  Zrt.  minőségirányítási  rendszerét  leíró  alapdokumentum,  amely  a  társaság 
egészére  vonatkozó  előírásokat  tartalmazza,  meghatározza  a  minőségirányítási  rendszer 
alkalmazási  területét,  a  dokumentált  eljárásokat,  a folyamatok közötti  kölcsönhatásokat.  A MIK 
egyben  hivatkozási  alapul  szolgál  a  minőségirányítási  rendszer  folyamatos  működtetésére  és 
felülvizsgálatára.

A Minőségirányítási  Kézikönyv kiadásának és módosításának szabályozását a  MIK 4. fejezete 
tartalmazza.

Eljárásleírások és műveletleírások

A Minőségirányítási Eljárásleírások a Társaság működéséhez szükséges folyamatokat rögzítik, 
meghatározva  ezek  műveleteit,  az  egyes  műveletekért  viselt  felelősséget  és  a  folyamatokhoz 
kapcsolódó dokumentumokat. 

A  Minőségirányítási  Műveletleírások a  folyamatok  megvalósításához  szükséges  műveleteket 
írja  le  olyan  részletességgel,  hogy  azok  külön  szóbeli  útmutatás  nélkül  kifogástalanul 
végrehajthatók legyenek.

Meghatározzák  továbbá  a  végrehajtó  munkaköröket,  a  végrehajtás  eszközeit,  az 
elfogadási/kiértékelési kritériumokat és a végrehajtott művelet dokumentálásának módját.

Bizonylati Album

Az  alkalmazandó,  érvényes  formanyomtatványok  gyűjteménye.  A  Bizonylati  Album 
tartalomjegyzékéből kiderül az érvényes nyomtatvány módosítás száma és a módosítás dátuma. 

A  dokumentumrendszerhez  tartoznak  még  a  Minőségirányítási  Feljegyzések, ezek  nem 
szabályozó  eszközök,  hanem  a  minőségirányítási  rendszer  hatékony  működésének,  a 
minőségirányítási előírások megvalósításának igazolására szolgálnak. 



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS 
MEGHATÁROZÁSOK 

MIK
3. Fejezet 
4.Kiadás

0.Módosítás 
12.oldal (3)

1. Minőség 

Annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket.

2. Követelmény 

Kinyilvánított igény, vagy elvárás, amely általában magától értetődő, vagy kötelező.

3. Vevői megelégedettség

A vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek követelményei.

4. Minőségirányítási rendszer

Irányítási  rendszer,  egy  szervezet  vezetésére  és  szabályozására,  a  minőség 
szempontjából.

5. Minőségpolitika 

Egy  szervezetnek  a  minőségre  vonatkozóan a  felső  vezetőség  által  hivatalosan 
kinyilvánított átfogó szándékai és irányvonala. 

6. Minőségirányítás

Összehangolt  tevékenységek  egy  szervezet  vezetésére  és  szabályozására  a  minőség 
szempontjából.

7. Minőségtervezés

A minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges 
működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a 
minőségcélok elérése érdekében.

8. Minőségterv 

Dokumentum,  amely  előírja,  hogy  kinek,  mikor,  milyen  eljárásokat  és  ezekhez  milyen 
erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz, vagy 
szerződéshez. 

9. Minőségfejlesztés 

A  minőségirányításnak  az  a  része,  amely  a  minőségi  követelmények  teljesítési 
képességének növelésére összpontosít. 

10. Folyamatos fejlesztés

Ismétlődő tevékenység a követelmények  teljesítési képességének növelésére.

11. Nyomon követhetőség

Képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, az alkalmazását, vagy a helyét annak, 
amiről szó van.



12. Megfelelőség 

Egy követelmény teljesülése.

13. Nem-megfelelőség (eltérés)

Egy követelmény nem teljesülése.

14. Megelőző tevékenység 

Tevékenység  egy  lehetséges  nemmegfelelőség  ,  vagy  más  nem  kívánatos  lehetséges 
helyzet  okának kiküszöbölésére.

15. Helyesbítő tevékenység 

Tevékenység  egy  észlelt  nemmegfelelőség,  vagy  más  nem  kívánatos  helyzet  okának 
kiküszöbölésére. 

16. Igazolás (verifikálás)

Annak  megerősítése  objektív  bizonyíték  szolgáltatásával,  hogy az  előírt  követelmények 
teljesültek.

17. Érvényesítés/jóváhagyás (validálás)

Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az adott szándék szerinti 
használathoz vagy alkalmazáshoz előírt követelmények teljesültek.

18. Objektív  bizonyíték

Valaminek a meglétét, vagy igaz voltát alátámasztó  adatok.

19. Audit

Audit bizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független 
és  dokumentált  folyamat  annak  meghatározására,  hogy  az  audit  kritériumok  milyen 
mértékben teljesülnek.

20. Audit kritériumok

Összehasonlítási  alapként  használt  előirányzatok,  eljárások,  vagy  követelmények 
összessége.

21. Audit bizonyíték 

Az audit kritériumokra vonatkozó, igazolható feljegyzések, ténymegállapítások, vagy egyéb 
információk.

22. Termék

A vevő által igényelt, vagy a vevő számára készült, vagy a termék előállítási folyamat 
számára szükséges dolog.



MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI  RENDSZER 

MIK
4. Fejezet 
4.Kiadás

0.Módosítás 
14.oldal (33)

4.1.Általános követelmények 

A  kézikönyv  4.  fejezete  az  irányítási  rendszer  alapját  képező  folyamatok  azonosítását  és 
összefüggéseiket ismerteti, valamint a dokumentációs rendszerrel kapcsolatos szabályozásokat, 
melyek a kézikönyvre, az egyéb előíró jellegű dokumentumokra és a feljegyzésekre vonatkoznak. 

A folyamatok meghatározása és összefüggései

A  MULTI  ALARM  Zrt.  tevékenységei  olyan  folyamatok  összessége,  melyek  jól 
meghatározható  bemenetekkel,  egyértelmű  kimenetekkel  rendelkeznek,  valamint 
egymással összefüggő lépésekből állnak. 

A  folyamatok  meghatározásánál  a  Társaság  célja  az,  hogy  úgy szabályozza  a 
tevékenységeket, hogy a korrekt belső átadás-átvétel, a kimenetek ellenőrzése, valamint a 
folyamatos fejlesztés megvalósítható legyen. 

A folyamatokat  az általánostól a részletes felé haladva a Kézikönyvben, Eljárásleírásban, 
Műveletleírásban szabályozzuk. 

A műveletleírás tartalmi elemeit az eljárásleírásba szükség szerint kell beépíteni.

Az  irányítási  rendszer  működésével  kapcsolatos  eljárásleírások,  és  műveletleírások 
jegyzékét az E fejezet  tartalmazza.



4.2.A dokumentálás követelményei

4.2.1.Általános útmutatás 

A szabályozó  dokumentumok  a  Társaság  által  nyújtott  szolgáltatások,  teljesítések  minőségére 
közvetlenül, vagy közvetve hatást gyakorolnak. 

Megbízástól független dokumentumok:

– Minőségirányítási rendszer dokumentumai (MIK/MIE/MIM, Bizonylati   Album)

– Műszaki gyártói dokumentációk

– Szabványok
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– Törvények, rendeletek

– Belső utasítások

– Számítógépes programok alkalmazásának dokumentumai, kezelési   utasítások

– Elfogadott beszállítók jegyzéke

– Feljegyzések 

Megbízástól függő dokumentumok:

– Árajánlatok, megrendelések, megrendelés visszaigazolások,  szerződések

– Vevői specifikációk

– Műszaki tervek, rajzok

– Átadás-átvételi dokumentumok

A minőségirányítási vezető felelős a MULTI ALARM Zrt. irattározási rendjének kialakításáért és 
felügyeletéért.

Az  irattári  rend  biztosítja  a  szabályozó  dokumentumok  és  a  feljegyzések  könnyű 
hozzáférhetőségét, a károsodások elkerülését,  az archiválás idejének rögzítését,  az előírt 
ideig az olvashatóság megőrzését. 

4.2.2.Minőségirányítási Kézikönyv  (MIK)

A minőségirányítási rendszer kézikönyvének aktuális kiadását a vezérigazgató helyezi hatályba az 
1. fejezettel. A törzspéldányon eredeti aláírás szerepel.

A MIK fedőlapja a következő adatokat tartalmazza:

– Társaság emblémája

– Kiadvány megnevezése, a kiadás dátuma

– Minőségirányítási Kézikönyv jele

– Minőségirányítási Rendszer követelményeinek szabvány jele

– Kiadás, módosítás száma, oldal sorszáma, összes oldal száma

– Társaság megnevezése, székhelye és telephelyeinek címe

– Kézikönyv érvényességi területe

– Dokumentumbirtokos adatai, az átvétel dátuma, elosztó

– Nyilvántartási szám

– Ellenőrzöttségi állapot

– Figyelemfelhívás a MIK jogvédettségére

A fejezetek oldalai folyamatos számozásúak és mindig eggyel kezdődnek. Az oldalak tartalmazzák:

– A Társaság emblémáját, a fejezet címét és számát 

– Kiadás és módosítás számát

– Oldal sorszámát és a  fejezet terjedelmét



A MULTI ALARM Zrt.  Minőségirányítási  Kézikönyvét

– Előkészíti: a minőségirányítási vezető

– Jóváhagyja: a vezérigazgató

A  Minőségirányítási  Eljárásleírások  (MIE),  a  Minőségirányítási  Műveletleírások  (MIM), 
specifikációk, rajzok és formanyomtatványok nem képezik a MIK részét.

A MIK felülvizsgálata a vezetőségi átvizsgálás során történik meg, amit dokumentálni kell.

A minőségirányítási vezető felelős a MIK módosításának előkészítéséért.

A vezérigazgató felelős a MIK módosításának elrendeléséért és a módosítások jóváhagyásáért.

A MIK módosítását fejezetenként lehet elvégezni. A MIK 10. módosítása után újra kiadásra kerül. 
(Lényeges változás esetén a minőségirányítási vezető dönthet úgy, hogy új kiadási számot ad, 
függetlenül attól, hogy 10 módosítás megvalósult-e.)

Az érvénytelen dokumentumok visszavonásáért a minőségirányítási vezető felelős. 

A dokumentációkezelőnek a MIK legfrissebb kiadásának és a MIK összes módosításának eredeti 
példányát az irattárban meg kell őriznie.    

A MIK kiadása ellenőrzött és nem ellenőrzött formában történik.

Az ellenőrzött MIK minden példányát naprakész állapotban kell tartani. A minőségirányítási vezető 
gondoskodik arról, hogy minden dokumentumbirtokos a MIK legújabb érvényes kiadásával legyen 
ellátva. Ezeket  a példányokat  a MIK előírásainak betartásáért  felelős személyek és a tanúsító 
szervezet kapják.

A  nem  ellenőrzött  MIK  a  jóváhagyás  időpontjában  érvényes,  de  nem  tartják  naprakész 
állapotban.  A  kiadó  nem  biztosít  információt  a  dokumentum  birtokosa  részére  a  MIK 
módosításairól.  Ezek  a  példányok  elsősorban  kereskedelmi,  reklám,  vagy  információs  célokat 
szolgálnak.

A MIK  ellenőrzöttségi állapotát a fedőlapon fel kell tüntetni.

A minőségirányítási vezető felelős a Dokumentum Birtokosok Jegyzékének összeállításáért, 
az ellenőrzött és a nem ellenőrzött MIK példányok kiadásának engedélyezéséért és elosztásáért.

4.2.3. A szabályozó dokumentumok kezelése

A belső szabályozó dokumentumok (MIK/MIE/MIM, vezetői utasítások) készítését,  jóváhagyását 
és a külső szabályozók (szabványok, törvények, rendeletek) kezelését, elosztását, nyilvántartását, 
érvényességük figyelését a MIE-04-01 sz. eljárásleírás szabályozza.

A  szabályozó  dokumentumok  jóváhagyásáért  a  vezérigazgató  a  felelős,  amit  aláírással  és 
keltezéssel igazol. Ezzel a dokumentum érvényesítése és egyúttal bevezetésének elrendelése is 
megtörténik.

A dokumentum előkészítője határozza meg a dokumentum használatára jogosult személyek 
(dokumentumbirtokosok) körét, melyet a szakterület vezetője hagy jóvá.

A dokumentációkezelő  felelős  az  érvényes  szabályozó  dokumentumok  -  beleértve  a 
szabványokat, törvényeket, rendeleteket is – ellenőrzött elosztásáért, ami által biztosítható hogy:

– csak érvényes dokumentumok kerülhessenek kiadásra,

– a szabályozó dokumentumok álljanak rendelkezésre mindenütt, ahol a  minőségirányítási 
rendszer hatékony működése szempontjából lényeges műveleteket végeznek.

Az elosztás a Dokumentum Birtokosok Jegyzékén (DBJ) történik, - melyet a  minőségirányítási 
megbízott készít el.



A  szabályozó  minőségügyi  dokumentumok  időszerűségét,  megfelelőségét  a  dokumentum 
előkészítőjének  a  vezetőségi  átvizsgálás  előtt  felül  kell  vizsgálnia  a  kapcsolódó 
formanyomtatványokkal együtt. 

Az  igazgatók felelősek  a  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  szabványok,  törvények  és  előírások 
felülvizsgálatáért,  és  annak figyelemmel  kíséréséért,  hogy a  legújabb  kiadások  tartalmaznak-e 
olyan változásokat, melyek szükségessé teszik a szabályozó dokumentumok módosítását.

A minőségirányítási vezető felelős a módosítások elkészítéséért és bevezetéséért. 

A dokumentumok felülvizsgálatát a MULTI ALARM Zrt. minden dolgozója kezdeményezheti.

A  dokumentumbirtokosok  felelősek  a  minőségügyi  iratok  szabályszerű  tárolásáért, 
megőrzéséért és forgalmazásáért.

A minőségirányítási vezető felelős a felülvizsgálat folyamatának figyelemmel kíséréséért, a 
felülvizsgálatot igazoló dokumentumok kezeléséért, megőrzéséért.

A szabályozó dokumentumok kiadásakor és módosításakor a Dokumentum Felülvizsgálati 
Naplót  kell  alkalmazni,  ami  tartalmazza  a  dokumentum  kiadásának  és  valamennyi 
felülvizsgálatának  adatait.  A  MIK  módosításainak  nyomon  követését  fejezetenként  kell 
vezetni.

A szabványok, törvények, rendeletek nyilvántartása a Szabványok Nyilvántartó Naplójában 
ill. a Törvények, Rendeletek Nyilvántartó Naplójában történik.

A dokumentumok  készítésével,  kezelésével  kapcsolatos  tevékenységeket  a  MIE-04-01 számú 
eljárásleírás szabályozza. 

4.2.4. A feljegyzések kezelése

A feljegyzések  a  minőségirányítási  rendszer  működésének  bizonyítékai.  A MULTI  ALARM Zrt. 
irányítási  rendszerének  dokumentációi  szabályozzák  a  feljegyzések  készítését,  elosztását  és 
egyértelmű  jelölését.  A  feljegyzések tanúsítják  a  vevői  követelmények  teljesülését  és  a 
minőségirányítási rendszer hatékonyságát. 

A  feljegyzések  készítésének,  kezelésének  szabályozását  a  MIE-04-01  sz.  eljárásleírás 
tartalmazza.

A  Társaságnál  a  feljegyzések  készítéséhez  jóváhagyott  formanyomtatványokat  kell 
használni.

Általános  követelmény,  hogy  az  iratokat  jól  olvashatóan  kell  kitölteni.  Javítás  egyszeri 
áthúzással és a javítást végző személy aláírásával és dátumozásával történhet.

A minőségügyi iratok hitelességét az arra jogosult személynek minden esetben aláírással 
és  dátummal igazolnia kell.

A  MULTI  ALARM  Zrt.  minden  alkalmazottja  felelős  a  minőségügyi  dokumentumok  és 
feljegyzések védelméért és megőrzéséért, ameddig a dokumentum a birtokában van. 

A  minőségirányítási  rendszer  szabályozó  dokumentumainak  másolása,  csak  a 
törzspéldányról, a minőségügyi vezető engedélyével történhet.



A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI 
KÖRE 

MIK
5. Fejezet 
4.Kiadás

0.Módosítás 
7.oldal (7)

5.1.A vezetőség elkötelezettsége

A  felső  vezetés  támogató  magatartásával  és  tevékeny  részvételével  biztosítja  az  irányítási 
rendszer  hatékony működését,  az  érdekelt  felek  elvárásainak figyelembe vételét.  A vezetőség 
központi kérdésként kezeli a tevékenységével kapcsolatos, valamint a vevőihez fűződő folyamatai 
állandó tökéletesítését.

A  MULTI  ALARM  Zrt.  vezetősége  elkötelezett  a  minőségirányítási  rendszer  működtetése, 
folyamatos tökéletesítése iránt. Ennek megvalósulása érdekében: 

− Meghatározza  a  Társaság  minőségpolitikáját,  gondoskodik  arról,  hogy  a  munkatársak 
megismerjék és magukénak érezzék azt,

− Gondoskodik a vevők és más érdekelt felek elvárásainak összegyűjtéséről, azok belső 
követelményekké alakításáról és teljesítésükről,

− Gondoskodik a politikában foglaltak érvényesítéséhez vezető, mérhető, szervezetekre lebontott 
minőségcélok meghatározásáról és dokumentálásáról,

− Biztosítja az e célok megvalósításához és a rendszer működtetéséhez szükséges 
erőforrásokat,

− Gondoskodik a

− felelősségi és hatáskörök meghatározásáról, 

− a vezetőség képviselőjének kijelöléséről,  (minőségirányítási vezető),

− a belső kapcsolattartás rendszerének kialakításáról és működtetéséről,

− Évente  legalább  egyszer  átvizsgálja  a  rendszer  hatékony  működését,  és  beavatkozik  a 
folyamatok  fejlesztése  érdekében.  Itt  történik  a  minőségpolitika  és  a  minőségcélok 
megvalósításának értékelése is. 

5.2.Vevőközpontúság

A vezetőség gondoskodik arról, hogy a MULTI ALARM Zrt. dolgozói megismerjék és a szervezet 
hatékony működtetésével maximális mértékben kielégítsék vevőik, érdekelt feleik kinyilvánított és 
ki nem mondott igényeit, elvárásait.

Törekszik  arra,  hogy  prognosztizálja  a  jövőbeli  igényeket  és  ezek  teljesítésére  felkészítse  a 
szervezetet. 

Az irányítási rendszert úgy működteti, hogy azon igényeket, melyek kielégítésére kötelezettséget 
vállalt,  a  lehető  legjobban  összehangolja,  belső  követelményekké  alakítsa  át  és  teljesítse. 
Mindenkor feladatának tekinti az érdekelt felek megelégedettségét kivívni. 

A jogszabályi  és hatósági követelményeknek való megfelelést  a Társaság tevékenysége során 
különösen  fontosnak  tartja,  elfogadva  és  alkalmazva  e  követelmények  előírásait.  Naprakész 
nyilvántartás  vezetésével  gondoskodik  a  jogi  követelmények  változásainak  figyelemmel 
kíséréséről.



5.3.Minőségpolitika

A  kézikönyv  C.  Fejezetében  megfogalmazott  minőségpolitika  meghatározza  a  Társaság 
elkötelezettségét a minőség folyamatos növelése iránt. 

A politika meghatározásáért a vezérigazgató a felelős,  összeállításában azonban a felső vezetés 
többi tagja is részt vesz, akik a szakterületük és munkatársaik javaslatait is képviselik. A vezetőség 
gondoskodik arról, hogy a minőségpolitikát a Társaság minden szintjén megismerjék, megértsék 
és megvalósítsák.  Ennek érdekében a minőségpolitikai  nyilatkozat kifüggesztve megtalálható a 
ZRt  szervezeti  egységeinél.  Megértésük  és  elfogadásuk  érdekében  a  szakmai  vezetők  a 
minőségügyi vezetővel ismertetéseket és megbeszéléseket tartanak a munkatársak legszélesebb 
körében. 

A vezetőségi átvizsgálás során a minőségpolitika alkalmasságának, aktualitásának vizsgálata is 
megtörténik.

A MULTI ALARM Zrt.  minőségpolitikája a nyilvánosság számára hozzáférhető.

5.4.Tervezés

5.4.1.Minőségcélok 

A MULTI ALARM Zrt. a szervezetre vonatkozóan kidolgozta, hatályba léptette és a munkatársakkal 
megismertette minőségpolitikáját.

Ennek érvényesítésére és vele összhangban hosszú-, közép- és rövidtávú célokat határozott meg. 
A célok  és  előirányzatok  vonatkoznak  a  szervezet  minden  szintjére  és  funkciójára.  A célok 
megfogalmazása  a  folyamatos  javítás  megvalósulását  segíti.  Szolgáltatási  ágakra  lebontva 
tartalmazzák  a  vevők  és  más  érdekelt  felek  igényei  kielégítése  iránti  elkötelezettséget,  a 
szolgáltatás  javítását, fejlesztését.

A célok kitűzésekor és megvalósíthatóságuk vizsgálatakor a Társaság az alábbi  szempontokat 
vette figyelembe:

− jogi és egyéb követelmények,

− vevői igények (jelenlegi és jövőbeli),

− gazdasági adottságok,

− pénzügyi, üzleti követelmények,

− lehetséges műszaki változatok alkalmazása,

− érdekelt felek véleménye. 

A  megvalósulás  érdekében  az  előirányzat  konkrét,  mérhető,  a  teljesítés  mérésére  alkalmas 
jelzőszámokat  ad  meg.  Ezek  a  jelzőszámok  alapul  szolgálnak  a  teljesítés  értékelésére  és 
információt  adnak  a  minőségirányítási  rendszer  működéséről.  A célok  kiterjednek  a  szervezet 
egészére.

A  munkatársak  bevonása  a  belső  kommunikációs  rendszeren  keresztül  történik,  a  külső 
kommunikációs csatorna igénybevételével pedig az érintett felek véleményét is figyelembe veszi. A 
célokat  és  előirányzatokat  a  vezetőség  rendszeresen  felülvizsgálja,  olyan  szempontból,  hogy 
biztosítják-e  a  folyamatos  javítást  és  figyelembe  veszik-e  az  érdekeltek  véleményét.  Erre  a 
vezetőségi átvizsgáláskor kerül sor. Az összefoglaló táblázatban szereplő konkrét minőségcélok a 
felelősök,  határidők  meghatározásával  külön kerülnek dokumentálásra,  melyet  a vezérigazgató 
hagy jóvá. 



5.4.2.A minőségirányítási rendszer tervezése

A MULTI ALARM Zrt. a minőségirányítási rendszer tervezését úgy szabályozza, hogy az biztosítsa 
a célok elérését a minőségpolitika érvényesülése mellett. 

A tervezés

− minden tevékenységre, folyamatra kiterjed,

− a célokat mérhető formában adja meg,

− a célokat időben is meghatározza (hosszú-, közép-, rövid távú célrendszer),

− biztosítja,  hogy  a  szervezet  minden  szintjén  a  megfelelő  részletességgel  álljanak 
rendelkezésre  a  tervek,  olyan  formában,  amely  lehetővé  teszi  az  egységes 
értelmezést, az azonosulást és a végrehajtást,

− meghatározott kiindulási adatokra épül, mely figyelembe vesz minden olyan előírást, 
jogszabályt,  külső  és  belső  követelményt,  adatot,  információt,  mely  a  Társaság 
működésére, szolgáltatásaira kötelezően érvényes, 

− kiterjed a megvalósításhoz szükséges erőforrásokra, felelősségi és hatáskörökre. 

A MULTI ALARM Zrt. vezetősége biztosítja, hogy:

− a tervek minden formája ellenőrzött és jóváhagyott legyen,

− a tervezési folyamatban a munkatársak legszélesebb köre vegyen részt, 

− a terveket az érdekeltek megismerjék,

− a tervezés,  a végrehajtás,  a megvalósulás felügyelete és a beavatkozás egymásra 
épüljön,

− a tervek a minőségirányítási rendszer folyamatos tökéletesítését célozzák. 

5.5.Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció

5.5.1.Felelősségi körök és hatáskörök 

A MULTI  ALARM Zrt.  érvényes  és  részletes  szervezeti  felépítését,  az  alá-  és  fölérendeltségi 
viszonyokat a D. fejezet tartalmazza.

A minőségirányítási  rendszer  szabályozó  dokumentumai  (MIK,  MIE,  MIM,  belső  szabályozók), 
minőségtervek egyértelműen rögzítik az egyes tevékenységekhez kapcsolódó felelősségeket és 
hatásköröket.

A munkaköri leírások, munkaszerződések pontosan meghatározzák a kölcsönös kapcsolatokat, az 
egyes munkatársak felelősségét és hatáskörét. 

A minőségirányítási rendszer fő felelősségi körei

Vezérigazgató:

− meghatározza  és  folyamatosan  aktualizálja  a  Társaság  minőségpolitikáját  és 
minőségcéljait,

− jóváhagyja a Minőségirányítási Kézikönyvet és a folyamatleírásokat,

− gondoskodik  a  minőségirányítási  rendszer  hatékony  működtetéséhez  szükséges 
erőforrásokról,



− jóváhagyja az éves audit programot,

− felelős  az  éves  vezetőségi  átvizsgálás  végrehajtásáért,  a  szükséges  helyesbítő, 
megelőző intézkedések meghozataláért,

− felelős  a  Társaság  piackutatásával,  marketing  tevékenységével  kapcsolatos 
feladatokért,

− felelős a tervezési, fejlesztési feladatok meghatározásáért.

Felső vezetés:  (vezérigazgató, igazgatók)

− felelősek a szakterületük alá tartozó valamennyi tevékenységért,

− felelősek  a  vezérigazgató  feladatkörébe  tartozó  döntések,  intézkedések  szakmai 
előkészítéséért, a meghozott döntések végrehajtásáért,

− meghatározzák  az  egyes  munkakörökkel  kapcsolatos  képzettségi,  végzettségi  és 
gyakorlattal kapcsolatos követelményeket.

5.5.2.A vezetőség képviselője:

Minőségirányítási vezető:

A MULTI  ALARM  Zrt.  alkalmazásában  álló,  a  felső  vezetés  egy  tagja,  akinek  a  hatásköre 
minőségirányítási  kérdésekben  a  MULTI  ALARM  Zrt.  teljes  területére,  valamennyi  szervezeti 
egységére, és valamennyi tevékenységére kiterjed: 

• kiemelt  feladata  a  minőségirányítással  kapcsolatos  stratégiai  döntések  előkészítése  és 
meghozatala,

• gondoskodik  a  minőségirányítási  rendszerhez  szükséges  folyamatok  létrehozásáról, 
bevezetéséről, és fenntartásáról,

• felelős a minőségirányítási rendszer működtetéséért, továbbfejlesztéséért, a minőségirányítási 
tevékenység koordinálásáért és irányításáért,

• elkészíti  a MULTI ALARM Zrt. minőségirányítási rendszerének hatékonyságáról szóló "Éves 
Jelentés" -t,

• elkészíti  a  belső  minőségügyi  auditok  terveit,  szervezi,  irányítja,  és  részt  vesz  a 
lebonyolításban,

• közreműködik a vevőközpontú szemlélet kialakításában,

• felelős  a  nem-megfelelőségek  kezelésének  felügyeletéért,  a  helyesbítő  és  megelőző 
intézkedések ellenőrzéséért és kiértékeléséért,

• felelős  a  minőségügyi  oktatások  tervezéséért,  végrehajtásáért  és  ezek  dokumentumainak 
megőrzéséért,

• kapcsolatot tart külső felekkel a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos ügyekben,

• gondoskodik  a  vevői  követelményekkel  kapcsolatos  tudatosság  előmozdításáról  az  egész 
szervezetben.

További  részletes  feladatait  a  minőségirányítási  rendszer  hatályos  szabályozó  dokumentumai 
tartalmazzák.

A Minőségirányítási vezető munkáját a Minőségirányítási munkatárs segíti. Alapvető feladatai:

• valamennyi,  a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladat 
végrehajtása,



• felelős a dokumentációs rendszer karbantartásáért, aktualizálásáért,

• elkészíti  a  belső  minőségügyi  auditok  terveit,  szervezi,  irányítja,  és  részt  vesz  a 
lebonyolításban,

• felelős  a  nem-megfelelőségek  kezelésének  felügyeletéért,  a  helyesbítő  és  megelőző 
intézkedések ellenőrzéséért és kiértékeléséért,

• felelős  a  minőségügyi  oktatások  tervezéséért,  végrehajtásáért  és  ezek  dokumentumainak 
megőrzéséért,

• kapcsolatot tart külső felekkel a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos ügyekben,

• közreműködik a vevőközpontú szemlélet kialakításában.

További  részletes  feladatait  a  minőségirányítási  rendszer  hatályos  szabályozó  dokumentumai 
tartalmazzák.

5.5.3.Belső kommunikáció 

A  MULTI  ALARM  Zrt.  vezetősége  a  minőségirányítási  rendszer  eredményes  működtetése 
érdekében úgy alakította ki belső információs rendszerét, hogy 

− biztosítva  legyen  az,  hogy  a  rendszer  minden  lényeges  eleméről,  minden 
tevékenységről hiteles, szakmailag helytálló információ álljon rendelkezésre,

− az információ-elosztás rendje (ki milyet ad, ki milyet kap) meghatározott legyen,

− mind a függőleges, mind a vízszintes irányú kommunikáció megvalósuljon, beleértve a 
visszacsatolásokat is,

− különböző  kommunikációs  csatornák  egyidejű  alkalmazásával  növelje  az 
eredményességet.

A szakterületek havonta, a vezetőség (felső- és középvezetők) hetente (illetve szükség szerint) 
értekezletet tartanak, ahol megvalósul a szükséges információcsere. A vezetők gondoskodnak a 
dolgozók tájékoztatásáról.

5.6.Vezetőségi átvizsgálás 

5.6.1.Általános követelmény 

A  minőségirányítási  vezető elkészíti  a  minőségirányítási  rendszer  hatékonyságáról  szóló 
"Éves Jelentés"-t, ami alapján a MULTI  ALARM Zrt.  felső vezetése évente legalább egyszer 
átvizsgálást végez annak megállapítására, hogy a minőségirányítási rendszer 

− megfelel-e a szabvány követelményeinek,

− hatékonyan működik-e,

− alkalmas-e a minőségpolitikában megfogalmazottak és a minőségcélokban kitűzöttek 
elérésére,

valamint, hogy

− a piaci  jelzések értékelése alapján szükséges-e a politika és az ebből  adódó célok, 
előirányzatok módosítása,

− milyen lépéseket kell tenni a tevékenységek minőségének javítására,

− milyen intézkedéseket kell hozni a rendszer tökéletesítése érdekében.

A  vezetőségi  átvizsgálásról  jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  melynek  tartalmaznia  kell  az 
intézkedéseket a felelősök és a határidő megjelölésével.

Megőrzéséért a minőségirányítási vezető a felelős. 



5.6.2.Az átvizsgálás bemenő adatai

− A belső minőségügyi felülvizsgálat tapasztalatainak áttekintése,

− Nem-megfelelőségi Jelentések és helyesbítő, megelőző intézkedések átvizsgálása és a 
változások értékelése, 

− Vevői reklamációk alapján hozott intézkedések hatásosságának értékelése, 

− Minőségirányítási Kézikönyv felülvizsgálata és a szükséges módosítások végrehajtása, 

− Minőségirányítási  Eljárásleírások  felülvizsgálata  és  a  szükséges  módosítások 
végrehajtása,

− Személyzet képzettségének és oktatásának értékelése,

− A felső  vezetés  feladatainak  átvizsgálása,  amely magában foglalja  a  célok,  tervek  és 
módszerek hatékonyságának vizsgálatát. 

5.6.3.Az átvizsgálás kimenő adatai

A vezetőségi  átvizsgálás  eredményeképpen  a  felső  vezetés  átfogó  képet  alkot  a   rendszer 
működéséről  a  külső  kihívások és a  belső  teljesítés  tükrében,  és  ennek  megfelelően dönt  a 
szükséges módosításokról, mely magában foglalja: 

− A minőségcélokat,

− Fejlesztési lehetőségeket a folyamatok és termékek vonatkozásában,

− Erőforrás szükségletet.
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6.1.Gondoskodás az erőforrásokról

A Multi Alarm Zrt. minden olyan értékteremtő, és ezeket támogató folyamatát, mely a vevői igények 
kielégítését szolgálja, a MIK 5. fejezetben foglaltak szerint tervezi. 

A  tervezés  folyamata  biztosítja,  hogy  az  egyes  lépésekhez,  tevékenységekhez  szükséges 
erőforrások meghatározhatók, a tervben rögzíthetők, és szükség esetén ütemezhetők legyenek. 

A Multi  Alarm Zrt.  vezetése  tudatában  van  annak,  hogy a  vevői  elégedettséghez  nemcsak  a 
kifogástalan  minőség,  hanem  a  vállalt  határidő  betartása  is  hozzájárul.  Erőforrásaival  úgy 
gazdálkodik, hogy vevői igényeinek ezen a területen is megfeleljen.

A Társaság számára különösen fontos, hogy a külső erőforrásokkal végeztetett tevékenységek is 
megfeleljenek a vevői követelményeknek. Ennek érdekében meghatározza a külső erőforrásokkal 
végeztetett  tevékenységek  felügyeletének  típusát  és  mértékét,  a  MIE  06-01 számú 
eljárásleírásban.

6.2.Emberi erőforrások

6.2.1.Általános útmutatás

A Multi Alarm Zrt. vezetése központi kérdésnek tekinti az emberi erőforrás minőségét. A vezetés 
mindent megtesz azért, hogy a minőségirányítási rendszer hatálya alá tartozó tevékenységeket jól 
felkészült, a Multi Alarm Zrt. iránt elkötelezett munkatársak végezzék. 

6.2.2. Felkészültség, képzés és tudatosság

A megfelelő felkészültség biztosítása érdekében a felső vezetés:

– meghatározza  a  tevékenységek  végzéséhez  szükséges  iskolai  végzettséget, 
szakképzettséget,  szakmai  gyakorlatot  és  ezeket  a  követelményeket  munkaköri 
leírásban rögzíti,

– gondoskodik a szükséges képzésről szakmai és minőségirányítási téren egyaránt,

– az új  eszközök,  technológiák alkalmazását  belső oktatás keretében sajátíttatja  el  a 
dolgozókkal,

– kiértékeli  a  képzések  hatásosságát,  hogy  mind  eredményesebb  és  alkalmasabb 
módszereket vezethessen be az oktatásban,

– biztosítja a képzéssel kapcsolatos feljegyzések meglétét.

Az  elkötelezettség  kialakítása  érdekében  mindent  megtesz  azért,  hogy  minden  munkatárs 
pontosan tudja, hogy saját tevékenysége:

– hogyan járul hozzá a Multi Alarm Zrt. szolgáltatásainak minőségéhez, és

– hogyan öregbíti a Társaság  hírnevét.



A képzések témái között szerepelnek a műszaki, szakmai ismeretek, a minőségpolitika, és a vele 
összhangban lévő minőségcélok megvalósításához szükséges ismeretek, a vevők igényeinek és 
elvárásainak, a jogszabályi követelményeknek és az egyéb belső előírásoknak az ismerete.  

Az  egyes  területek  vezetői  felelősek  a  hozzájuk  tartozó  munkavállalók  alkalmasságának 
megítéléséért, a szükséges további képzések meghatározásáért (képzési igények formájában). 

A szükséges képzéseket, a képzésben résztvevő csoportokat, a gyakoriságot az  Éves Oktatási  
Terv (BA 06-04) tartalmazza. 

Ezeknek  a  szempontoknak  a  figyelembevételével  alakította  ki  a  Multi  Alarm  Zrt.  az  oktatási 
tevékenységét is szabályozó MIE-06-01 sz. Erőforrások biztosítása eljárásleírást.  

6.3.Infrastruktúra

A  Multi  Alarm  Zrt.  vezetése  meghatározza  a  szükséges  infrastruktúrát,  és  gondoskodik  a 
munkavégzéshez szükséges korszerű eszközökről, gépekről, berendezésekről, szoftverekről, és 
szolgáltatásokról. 

A Társaság számára fontos támogató tevékenységek az  információs rendszer (melynek részét 
képezik a Zrt. saját fejlesztésű szoftverei), és a  szállítást biztosító eszközök  (mely magában 
foglalja a céges gépjárművek meglétét).

A  Társaság  eszközeinek,  szoftvereinek,  gépeinek  száma  nagy,  műszaki  állapotuk, 
megbízhatóságuk jelentősen befolyásolja a szolgáltatások minőségét. 

A karbantartásról és javításról részben a Társaság műszaki ágazata, részben szerződött partnerek 
gondoskodnak.    

6.4.Munkakörnyezet

A munkavégzés jellemzően a partnerek objektumaiban, létesítményeiben történik, amit nem lehet 
befolyásolni.

A Multi Alarm Zrt. az optimális irodai munkakörnyezet kialakítására törekszik.

A munkakörnyezet kialakítása során ügyel a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok betartására, 
különös  tekintettel  a  munkahely  ergonómiai,  egészségügyi,  munkabiztonsági  szempontjaira, 
valamint a környezetvédelemre, energiatakarékosságra. 

A munkakörnyezet folyamatos javítását a vezetés állandó feladatának tekinti.  
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7. A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA

A Multi Alarm Zrt. termékei:

– elektronikus vagyonvédelmi rendszerek tervezése, 

– vagyonvédelmi eszközök gyártása,

– elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, karbantartása, és javítása,

– elektronikus vagyonvédelmi eszközök kereskedelme,

– ügyeleti-, és kivonuló szolgálati tevékenység.

7.1. A termék előállítás megtervezése

A  Multi  Alarm  Zrt.  által  előállított  eszközök  és  szolgáltatások  tervezése  során  részletesen 
meghatározza a minőségcélokat és követelményeket. A jóváhagyott eljárásleírások tartalmazzák a 
tevékenysége során alkalmazott folyamatokat, ellenőrzéseket, a szükséges igazoló feljegyzéseket 
és az elfogadási kritériumokat.  

A meglévő dokumentációban szabályozott esetektől eltérő, különleges követelményeket támasztó 
tevékenységekre - pl. a projektekre - minőségterv készül, mely meghatározza a minőségi célokat, 
az  alkalmazandó  eljárásokat,  az  erőforrás  szükségletet,  beleértve  az  alvállalkozókat  és  a 
bevonandó szakembereket is. A minőségterv előírja a szükséges ellenőrzéseket, megnevezve a 
módszereket, elfogadási kritériumokat, és meghatározza a készítendő feljegyzéseket. 

7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok

Dokumentált eljárásleírás (MIE-07-01 A vevővel kapcsolatos folyamatok)   szabályozza a vevői 
követelmények  megállapítását,  az  ajánlat,  a  szerződés átvizsgálását  és  a  kapcsolattartást  a 
vevővel.  

7.2.1. A termékkel kapcsolatos követelmények megállapítása

A  Multi  Alarm  Zrt.  eljárásleírásban  szabályozza  a  vevők  igényeinek  meghatározását.  Az 
üzletkötésre  jogosult  személyek  végzik  a  megbízások  teljes  körű  vizsgálatát,  a  megbízó 
követelményeinek  elemzését,  ideértve  az  ajánlattól  eltérő  körülmények  teljesíthetőségének 
tisztázását  is.  A  tevékenységek  jogszabályi  követelményeknek  való  megfelelése  folyamatos 
feladat. 

7.2.2. A termékkel kapcsolatos követelmények átvizsgálása

A  Multi  Alarm  Zrt.  a  vevő  követelményeit  írásban  rögzíti.  Minden  esetben  elvégzi  azok 
felülvizsgálatát  vevői  és  a  Multi  Alarm  Zrt.  által  meghatározott  követelmények  meglétére, 
egyértelműségére, és teljesíthetőségére vonatkozóan az alábbi szempontok alapján:  

– gazdasági  megfontolások:  szükséges-e  új  eszközt,  vagy  berendezést  vásárolni  a 
teljesítéshez,

– műszakilag megvalósítható-e a szolgáltatás, előállítás



– a Társaság saját kapacitása rendelkezésre áll-e,

– a megvalósításhoz szükséges határidő betartható-e.

Az átvizsgálás eredményét dokumentálni kell. Az ajánlat adását, a szerződéskötés folyamatát a 
MIE-07-01 A vevővel kapcsolatos folyamatok eljárásleírás szabályozza. 

Szerződésmódosítási  igény  felmerülhet  a  vevő,  vagy  a  Társaság  kezdeményezésére.  A 
teljesíthetőséget  a  szerződéskötésre  jogosult  munkatársak  az  eredeti  szerződéskötéskor 
alkalmazott módon vizsgálják és dokumentálják, a megrendelővel való egyeztetések nyomán.  

7.2.3.Kapcsolattartás a vevővel

A Multi  Alarm Zrt.  tájékoztatja a vevőit  és más érdekelt  feleket a tevékenységéről.  A Társaság 
alapvető célja,  hogy vevőit  mindig lássa el  kellő  információval,  megfelelő tanáccsal  és a tőlük

származó  információkat  dolgozza  fel.  Észrevételeikre,  panaszaikra  gyorsan  reagál  a 
folyamatok tökéletesítése és a megelégedettségük növelése érdekében. A részletes szabályozást 
a MIE-07-01 sz. eljárásleírás tartalmazza. 

7.3.Tervezés és fejlesztés

A Társaság életében döntő szerepet játszik a tervezés és fejlesztés, melynek célja a Multi Alarm 
Zrt.  piaci  szerepének bővítése,  új  termékek előállítása,  új  szolgáltatások bevezetése,  a régiek 
továbbfejlesztése, ezáltal a szolgáltatások színvonalának emelése. 

7.3.1.A tervezés és fejlesztés megtervezése

A megvalósíthatóság szempontjából a tervezési és fejlesztési feladatok rövid-, közép-, és hosszú 
távúak. 

A  felső  vezetőség  gondoskodik  a  tervezés,  fejlesztés  irányának  meghatározásáról, 
koordinálásáról,  a  szükséges  erőforrások  biztosításáról,  a  témafelelősök  kijelöléséről  és  a 
folyamatok ellenőrzéséről.

Összetett feladatok esetén, amennyiben a tervezésben és fejlesztésben több szakterület is érintett, 
a  felső  vezetőség  meghatározza  a  tervezés  és  fejlesztés  szakaszait,  azok  prioritását  és 
összehangolja a résztvevő területek munkáját.

7.3.2.A tervezés,  fejlesztés, gyártás bemenő és kimenő adatai

A  Társaság  minden  olyan  külső  és  belső  információt,  igényt,  működése  során  szerzett 
tapasztalatot  beépít  tervezési és fejlesztési  folyamataiba,  melyet  felhasználhat  új  termékek és 
szolgáltatások  előállításához,  annak  érdekében,  hogy   elősegítsék  a  hatékony  működést, 
biztosítsák  az  ügyfelek  szélesebb  körű  és  magasabb  színvonalú  kiszolgálását,  valamint 
elősegítsék a partnerkapcsolatok kétoldalú megelégedettségét.

7.3.3.A tervezés, fejlesztés, és gyártás átvizsgálása

A feladat kitűzése előtt  a felső vezetőség a megfelelő munkatársak bevonásával megvizsgálja, 
hogy a tervezés,  fejlesztés,  gyártás megkezdéséhez,  vagy végrehajtásához minden információ 
rendelkezésre áll-e, és azokból jól meghatározott feladat kiadható-e. Ha igen, elrendeli a feladat 
megkezdését. 

A tervezési,  fejlesztési,  gyártási  feladat  megkezdésekor  a  témafelelős  új  mappát  nyit,  melybe 
minden a témában született feladat meghatározást, feljegyzést, jegyzőkönyvet, jelentést lefűz.



A felső  vezetőség  a  tervezési,  fejlesztési,  gyártási  feladat  végrehajtását  a  kijelölt  témafelelős 
rendszeres jelentése alapján kíséri figyelemmel.  A jelentések gyakoriságát a feladat kiadásakor 
határozza meg. 

A tervezés, fejlesztés, gyártás  megfelelő stádiumában a témafelelős javaslatára azok  eredményét 
gyakorlati próbának kell alávetni. A próbaüzem során szélsőséges viszonyok között kell a terméket 
tesztelni.

A témafelelős gondoskodik arról, hogy a tesztelés során nyert tapasztalatok a termékbe beépítésre 
kerüljenek. A tesztelés végeztével értékelő jelentést készít.

A  tesztelés  során  nyert  tapasztalatokon  alapuló,  a  Társaság  által  előállított  termék 
bevezethetőségét,  piacképességét  a felső vezetőség dönti  el  a  témafelelős  értékelő jelentése, 
valamint gazdasági megfontolások alapján.

A termék bevezetése után a témafelelős a termék életét figyelemmel kíséri és szükség esetén 
tovább fejlesztésére javaslatot tesz.

7.3.4.A tervezés, fejlesztés, gyártás  igazolása

A tervezési, fejlesztési, gyártási folyamat során a témafelelős folyamatosan figyelemmel kíséri a 
bementő  adatokkal  kapcsolatos  és  a   kimenő  adatokkal  szemben  támasztott  követelmények 
teljesülését.  Jelentésében  az  ezzel  kapcsolatos  eltérésekre  kitér,  kezdeményezi  a  ki-,  vagy 
bemeneti paraméterek korrekcióját.  

7.3.5.A tervezés és fejlesztés érvényesítése

A tesztelési  szakaszban a termék gyakorlati  felhasználása során a felhasználó terület,  partner, 
ügyfél visszajelzései alapján a témafelelős bevonásával a felső vezetőség értékelő megbeszélést 
tart, melynek célja, hogy a tervezés, fejlesztés során előállított termék megvalósítja-e a kitűzött 
célokat a használat során előálló körülmények  között kielégíti-e az alkalmazás követelményeit. Az 
értékelés eredményeként a felső vezetőség dönt a termék gyakorlati felhasználásáról, esetleges 
előállításáról, az előállítási folyamat módosításáról, vagy javító intézkedéseket kezdeményez.

7.3.6.A tervezés, fejlesztés, gyártás változásainak kezelése

A tervezési,  fejlesztési,  gyártási folyamat során az eredeti célkitűzésektől történő mindennemű 
változást, változtatást a felső vezetőségnek jóvá kell hagynia. A döntés előkészítéshez szükséges 
vizsgálatokról a felső vezetőség dönt.

7.4.Beszerzés

Dokumentált  eljárásleírás  szabályozza  a  beszerzés  folyamatait  annak  érdekében,  hogy  a 
beszerzett termékek, szolgáltatások megfeleljenek a követelményeknek.

7.4.1.A beszerzési folyamat

A Multi Alarm Zrt. beszerzési követelményei megállapításakor figyelembe veszi, hogy a Társaság 
tevékenységének  minősége,  költsége,  hatékonysága  és  biztonsága  nagymértékben  függ  a 
beszállítók minőségi munkájától.



A Multi Alarm Zrt. külső erőforrásokat is igénybe vesz a termék előállítása, szolgáltatás nyújtása 
során, azon tevékenységek esetében,  melyeket a cég felkészültsége, kapacitása miatt nem tud 
elvégezni  .  A külső  erőforrásokkal  végeztetett  tevékenységek  felügyeletét  a  Zrt.  ellátja,  azok 
felügyeletének típusát, és mértékét meghatározza, a MIE 06-01 eljárásleírásban foglaltak szerint. 

A  Társaság  meghatározza  beszerzési  tevékenységében  a  beszerzési követelményeket.  A 
beszerzési követelmények általában az alábbiakat foglalják magukban: 

– referenciák,

– megállapodás a minőségi és mennyiségi követelményekre,

– ár,

– intézkedés a minőségi viták rendezésére,

– a beérkező árú ellenőrzése,

– a beérkező árú minőségi bizonylatai.

A Multi  Alarm Zrt.  a minőségügy szempontjából fontos termékeket,  berendezéseket  elfogadott 
beszállítók  és  külső erőforrások jegyzékén szereplő  partnerektől  szerzi  be.  A beszállítókat, 
szolgáltatókat azon  képességük  alapján  választja  ki,  hogy  azok  képesek-e  olyan  minőségű 
terméket szállítani, illetve olyan minőségű szolgáltatást nyújtani, amely megfelel a Társaság által 
támasztott követelményeknek. 

Amennyiben  valamely  tevékenység  elvégzésére  külső  erőforrás  bevonására  van  szükség,  a 
kiválasztás  a  helyi  lehetőségek  figyelembevételével,  illetve  a  megrendelő  által  már  elfogadott 
alvállalkozó bevonásával történik. Az alvállalkozó kiválasztásáért  a szakterület vezetője, vagy a 
projektvezető a felelős. 

A  rezsianyag  beszerzése  szaküzletből  történik.  A  beszerzés  folyamatát  a  MIE-07-03  sz. 
eljárásleírás szabályozza.
A beszállítók és külső erőforrások minősítése, a velük kapcsolatos eddigi tapasztalatok alapján, a 
meglévő minőségi tanúsítások  figyelembevételével,  beszállítói  kérdőívek kiértékelésének adatai 
segítségével folyamatosan történik.

A beszállítók és külső erőforrások kiválasztásának szempontjai:
– szakértelem,
– termékminőség,
– megbízhatóság,
– ár,
– referenciák,
– szállítási határidő,
– fizetési feltételek,
– más felhasználók tapasztalatai. 

A beszállítók és külső erőforrások értékelése és minősítése:

A minőségirányítási  vezető -  a  területvezetők  bevonásával  -  összeállítja  a  beszállítói  és külső 
erőforrás  jegyzéket,  amit  a  vezérigazgató  hagy  jóvá.  A  minőségirányítási  vezető  minden  új 
beszerzés  esetén  beszállítói  kérdőívet  küld  ki  a  beszállítóknak  és  a  szolgáltatóknak.  A 
visszaküldött kérdőíveket a felső vezetés értékeli, és jóváhagyásra a vezérigazgató elé terjeszti.
Sürgős esetben, és akkor, ha a beszállító nem szerepel az elfogadott beszállítók jegyzékén, a 
beszerzésre csak a vezérigazgató adhat engedélyt. A terméket, vagy szolgáltatást az átvétel és 
felhasználás  során  fokozott  figyelemmel  kell  kísérni,  a  minőségirányítási  vezető  pedig 



kezdeményezi  a  beszállító,  szolgáltató  minősítését,  amennyiben  a  beszállítóval,  szolgáltatóval 
tartós  kapcsolat várható. 

A  beszállítóval,  szolgáltatóval  kapcsolatban  felmerülő  problémák  kapcsán  -  a  területvezetők 
kezdeményezésére - a felső vezetés javaslatára a vezérigazgató dönt az elfogadott beszállítói és 
külső  erőforrás  jegyzékről  való  törlésről,  illetve  a  jegyzékre  felkerülés  elutasításáról,  melyet  a 
Társaság írásban közöl az érintett céggel.  
Az  elfogadott  beszállítók  és  külső  erőforrások    jegyzékét,  a  felső  vezetés  -  a  területvezetők 
bevonásával - minden év szeptemberében áttekinti, értékeli és ekkor meggyőződik a jegyzékek 
naprakészségéről  is.  Az  értékelést  és  minősítést  a  MIE-06-01  Erőforrások  biztosítása 
eljárásleírás szerint  kell  végezni.  A jegyzéken szereplő cégekkel kapcsolatos észrevételeket  a 
minőségirányítási vezető rögzíti. A minőségi kifogások, valamint a szerződésben foglaltak hiányos, 
vagy nem teljesítése alapján a minőségirányítási vezető kezdeményezésére a beszállítókat, külső 
erőforrásokat  soron kívül minősíteni kell.

7.4.2. Beszerzési információ

A Multi Alarm Zrt. valamennyi termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele előtt meghatározza 
azokat  a  paramétereket,  amelyek  egyértelműen  jellemzik  igényeit  és  megfelelnek  a  Zrt. 
megrendelőinek. 

7.4.3. A beszerzett termék igazolása

A Multi Alarm Zrt. tevékenysége során általában ismert, vagy  minősített cégek, ismert eredetű, 
megfelelő minőségű termékeit használja fel.
A  beszerzett  eszközökről,  berendezésekről  minőségtanúsítást  kér,  ennek  hiányában  maga 
gondoskodik a vizsgálatról. 

A beszállított terméket a raktáros veszi át mennyiségileg és minőségileg. Ha a beérkezett termék 
mennyiségileg és/vagy minőségileg kifogásolható, a beszerzésért felelős személyek egyeztetnek a 
beszállítóval, illetve a vevővel. A termék mindaddig nem szabadítható fel, amíg a Multi Alarm Zrt. 
és  a  vevő  meg  nem  egyezik  a  kérdés  rendezéséről  és  ezt  dokumentálja.  Az  érintett  vezető 
felelőssége, hogy olyan megállapodás szülessen, hogy az a szerződésben megszabott minőségi 
követelmények teljesítését ne veszélyeztesse. 

         

7.5. A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása

7.5.1. A termék-előállítás és szolgáltatásnyújtás szabályozása

A Multi  Alarm Zrt.  dokumentált  eljárásleírásokban szabályozta tevékenységét.  A szabályozások 
meghatározzák:

– a folyamatok bemenő és kimenő adatait,

– az egyes folyamatok kapcsolatait,

– a tevékenységekhez kapcsolódó beszerzéseket,

– a felhasznált eszközöket és alkalmasságuk biztosítását,

– a folyamatokkal és eredményeivel kapcsolatos elfogadási kritériumokat,

– az ellenőrzések helyét, eszközeit, módszereit,

– az egyes műveletek végrehajtásához szükséges részletes  utasításokat,

– a tevékenységek elvégzésének, és eredményük igazolásának módját.



A  folyamatok  végrehajtását  az  eljárásleírások  szabályozzák.  Felsorolásra  kerül  az  összes, 
minőséget  befolyásoló  művelet,  a  végrehajtás  felelősének  megnevezésével.  Amennyiben  az 
ellenőrzés nem-megfelelőséget igazol, a felelős vezető feladata a javító- megelőző tevékenység a 
MIE-08-01  "Nem-megfelelőség  kezelése,  helyesbítő,  megelőző  intézkedések" eljárásleírás 
szerint. 

7.5.2. A termék-előállítási és szolgáltatásnyújtási folyamatok érvényesítése (validálása)

A Multi Alarm Zrt. tevékenységében a folyamatok kimenete ellenőrizhető az azt követő figyelemmel 
kísérés, vagy mérés útján, így ez a szabványkövetelmény megengedett kizárás.

7.5.3.Azonosítás és nyomon követhetőség

A Multi  Alarm  Zrt.  eljárásokat  vezetett  be  és  működtet  annak  érdekében,  hogy  a  felhasznált 
anyagokat  és  termékeket  azonosítani,  és  nyomon  követni  lehessen  a  folyamat  minden 
szakaszában.
A Társaság biztosítja  a termékek származásának rögzítését,  a  szolgáltatást  közvetlenül  nyújtó 
személyek nevének visszakereshetőségét,  hogy nem-megfelelőség,  megrendelői  panasz,  vagy 
más, a felelősség kérdését felvető esetekben a nyomon követhetőség biztosítva legyen. 

Az  elektronikus  vagyonvédelmi  rendszerek  tervezése  a  Tervezéskísérő  lapon,  a  telepítési, 
karbantartási,  javítási  munkák a Munkalapon,  Átadás-átvételi  lapon és az Építési  naplóban,  az 
ügyeleti  és kivonuló szolgálati  tevékenység az ügyeleti  szoftver rendszer és ügyeleti  adatbázis 
adatai alapján, valamint az Ügyeleti naplóban, és a Kivonulási jegyzőkönyvön keresztül követhető 
nyomon.

A beérkező és felhasználásra, vagy kereskedelmi forgalomba kerülő anyagok, termékek kezelése 
készletnyilvántartó szoftver segítségével történik. 
A beszerzett anyagokat a raktáros szállítólevél, vagy számla alapján cikkszám szerint  rögzíti. 

Az  értékesítések,  vagy  egyéb  felhasználás  során  a  termékek  mozgását  a  készletnyilvántartó 
szoftver segítségével követjük nyomon. 
A gépi adatfeldolgozás biztosítja, hogy az eszközkészlet naprakészen nyomon követhető legyen.
A raktárba javításra visszakerülő termékeket a raktáros azonosító jelzéssel látja el. Ha a jelölés a 
terméken  fizikailag  nem  lehetséges,  vagy  nem  célszerű,  akkor  a  nyomon  követhetőséget 
azonosított elkülönítéssel és dokumentálással biztosítja. 

7.5.4.A vevő tulajdona

A Multi  Alarm Zrt.  vevői  esetenként  szerződésben kikötik,  hogy az általuk beszállított  terméket 
kívánják  beépíttetni,  illetve  bizonyos  részmunkák  elvégzéséről  saját  erőforrásból,  saját 
alvállalkozóik bevonásával gondoskodnak. 

Ilyen  esetben  a  megrendelőt  terheli  a  felelősség  az  általa  beszállított  termék/szolgáltatás 
megfelelőségéért.  A Multi  Alarm Zrt.  felelőssége,  hogy  az  általa  alkalmatlannak  tartott  termék 
beépítését megtagadja. 

A Társaság  köteles  gondoskodni  a  vevők  által  beszállított  termék  azonosításáról,  szakszerű 
kezeléséről és tárolásáról, szerződés szerinti felhasználásról.

A vevő tulajdona a  személyes adat is,  melynek védelmére a Multi  Alarm Zrt.  különösen nagy 
hangsúlyt fektet. 



7.5.5. A termék megóvása

A Multi  Alarm Zrt.  biztosítja,  hogy a  vásárolt/beszállított  termékek ne sérüljenek,  károsodás  a 
minőségüket ne rontsa.

A raktározással részletesen a MIE-07-04 Termékek kezelése raktározás alatt  című eljárásleírás 
foglalkozik,  mely  szabályozza  a  bevételezési  és  kiadási  feltételeket,  a  termék  állapotának 
figyelését, a jelentési kötelezettségeket, a raktári jelöléseket, a termékek védelmét (sérülés, káros 
hatások ellen). 

A nem megfelelő termékeket elkülönítve és megjelölve kell tárolni.

7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése

A Multi  Alarm Zrt.  szolgáltatásai  során  nem végez olyan  jellegű méréseket,  melyek  indokolttá 
tennék a mérőeszközeinek hitelesítését, vagy kalibrálását.

A Társaság dolgozói tevékenységük során ellenőrző jellegű mérőeszközöket használnak, melyek 
mechanikus (pl. mérőszalag, vízmérték), vagy elektronikus mérőeszközök (pl. digitális multiméter).

A mechanikus mérőeszközöket a szerszámkönyvben kell nyilvántartani, ellenőrzésük pedig a napi 
használat során történik. A sérült, megrongálódott mérőeszközök cseréjét a telepítésvezető végzi.

Az  elektronikus  mérőeszközök  felügyeletét,  ellenőrzését  a  mérőeszköz  felügyelő  látja  el  évi 
rendszerességgel,  melyet  a  mérőeszköz  nyilvántartó  lapon  (BA  07-22) dokumentál.  Az 
ellenőrzés módját és az elfogadási kritériumokat az erről szóló utasítás részletesen szabályozza.  


