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MinősÈgir·nyÌt·si rendszerek. KˆvetelmÈnyek 

(ISO 9001:2015)  
 

Az MSZ EN ISO 9001:2009 helyett. 
Quality management systems. Requirements 

(ISO 9001:2015)  

E nemzeti szabv·nyt a Magyar Szabv·ny¸gyi Test¸let a nemzeti szabv·nyosÌt·srÛl szÛlÛ 1995. Èvi XXVIII. tˆr-

vÈny alapj·n tette kˆzzÈ. A szabv·ny alkalmaz·sa előtt győződjˆn meg arrÛl, hogy mÛdosÌtott·k vagy helyesbÌ-

tettÈk-e, nincs-e visszavonva, műszaki tartalm˙ jogszab·ly hivatkozik-e r·, vagy eurÛpai műszaki tartalm˙ 

jogszab·lyhoz harmoniz·lt szabv·ny-e. 

A szabv·ny alkalmaz·sa e tˆrvÈny 6. ß (1) bekezdÈse alapj·n ˆnkÈntes. Az ˆnkÈntessÈg v·laszt·si lehetősÈget 

biztosÌt a szabv·ny alkalmaz·sa vagy mellőzÈse tekintetÈben. A szabv·ny kˆzmegegyezÈssel elfogadott mű-

szaki dokumentum, amelynek rÈvÈn ·ltal·nosan elismert megold·s Èrhető el. 

Ha a szabv·ny alkalmaz·s·t dokumentumban hivatkozva ˆnkÈnt v·llalja, akkor a hivatkoz·s vonatkoz·s·ban a 

szabv·ny alkalmaz·sa kˆtelező.  

Ha a tˆrvÈny 6. ß (2) bekezdÈse ÈrtelmÈben műszaki tartalm˙ jogszab·ly hivatkozik vagy utal e szabv·nyra, ak-

kor e szabv·ny alkalmaz·sa esetÈn vÈlelmezni kell, hogy ÈrvÈnyes¸lnek azok a jogszab·lyokban meghat·rozott 

alapvető kˆvetelmÈnyek, amelyekre e szabv·ny vonatkozik. A szabv·nytÛl valÛ eltÈrÈs esetÈn megkˆvetelhető 

annak igazol·sa, hogy a v·lasztott megold·s is megfelel a jogszab·lyi kˆvetelmÈnyeknek. 

Az eurÛpai műszaki tartalm˙ jogszab·lyhoz harmoniz·lt szabv·ny aj·nl·st ad a jogszab·ly alapvető kˆvetelmÈ-

nyeinek valÛ megfelelÈsre. Az előzőekben leÌrtakkal ˆsszhangban a harmoniz·lt szabv·ny alkalmaz·sa esetÈn 

el kell fogadni, hogy az alkalmazÛ eleget tett az eurÛpai jogszab·ly, illetve az annak megfelelő magyar jogsza-

b·ly azon kˆvetelmÈnyeinek, amelyekre a szabv·ny vonatkozik. 

Mivel a szabv·nyok harmoniz·lts·ga időben v·ltozhat, a szabv·ny alkalmaz·sa előtt győződjˆn meg arrÛl, hogy 

alkalmaz·s·nak időpontj·ban harmoniz·ltnak minős¸l-e. 

A szabv·nynak valÛ megfelelősÈg akkor valÛsul meg, ha v·ltoztat·s nÈlk¸l ÈrvÈnyes¸lnek az előÌr·sai. Ezt a 

szabv·nyra hivatkozva kell igazolni. 
Ez a szabv·ny az EN ISO 9001:2015 eurÛpai szab-

v·ny magyar nyelvű v·ltozata. A magyar nyelvű v·l-

tozatot a Magyar Szabv·ny¸gyi Test¸let kÈszÌtette. 

Jog·ll·sa a hivatalos v·ltozatokkal megegyező. 

 This standard is the Hungarian version of the Euro-

pean Standard EN ISO 9001:2015. It was translated 

by the Hungarian Standards Institution. It has the 

same status as the official versions. 

Nemzeti előszÛ E szabv·ny magyar nyelvű kiad·s·nak kiemelt t·mogatÛja: EMT Zrt. ñ NQA Hungary. 

E szabv·ny magyar nyelvű kiad·s·t az ALFA-CON Tan·csadÛ Iroda Ès OktatÛkˆzpont Kft., a CERTOP TermÈk- Ès Rend-

szertan˙sÌtÛ Kft., a Marton SzakÈrtő Iroda Kft., a QTT Tan˙sÌtÛ Iroda Kft. t·mogatta. 

A szabv·ny forr·sa az eurÛpai szabv·ny angol nyelvű szˆvege. ICS 03.120.10 

Hivatkoz·si sz·m: MSZ EN ISO 9001:2015 

© MAGYAR SZABV¡NY‹GYI TEST‹LET 

(63 oldal) 

Minden jog fenntartva, ideÈrtve a cÌmjogot, a sokszorosÌt·s (nyomtat·s, fÈnym·sol·s, elektronikai vagy m·s elj·r·s), a 

terjesztÈs, valamint a fordÌt·s jog·t is. 

A szabv·ny szerzői jogi vÈdelem alatt ·ll, rÈszeiben vagy egÈszÈben felhatalmaz·s nÈlk¸l m·solni, sokszorosÌtani, 

forgalmazni, ·rusÌtani vagy b·rmilyen egyÈb mÛdon terjeszteni, kˆzreadni tilos; ezek vÈgzÈse jogszab·lysÈrtő magatar-

t·s, amelynek ˆsszes kˆvetkezmÈnyÈt a jogsÈrtÈsÈrt felelősnek kell viselnie. 

¡rkategÛria: XY

 



4.1. A szervezet és környezetének 
megértése  

Quelle:	Praxisbuch	ISO	9001:2015,	Anni	Koubek	 Folie	Nr.	3	
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4. A szervezet környezete 

n  Mi ezek a külső és belső tényezők?  
 
Külső 
-  technológiai változások és trendek 
-  törvényi keretfeltételek 
-  versenytársak 
-  szociális, gazdasági és kulturális trendek 
-  politikai változások/irányok 

 
Belső 
-  értékek és szervezeti kultúra 
-  források rendelkezésre állása 
-  know-how? 
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4. A szervezet környezete 

n  Mi javasolt?  
-  A vezető(ség)vel beszélni róla 
-  Nagyvállalatoknál kell valami dokumentum/feljegyzés 
-  Fontos a környezetelemzés aktualitása 

Kérdések lehetnek: 
-  Hogyan történt a környezet elemzése? 
-  Hogyan egyeztették össze a stratégiával? 

 
n  Mi az, ami biztosan nem elegendő? 

-  Anekdotikus kijelentések a környezetről 
-  A kijelentések nem konzisztensek a szervezeten belül 
-  A kijelentések nem utalnak az érdekelt felekre 
-  Amennyiben lényeges aspektusokat nem vettek figyelembe 
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4. A szervezet környezete 

n  KKV specialitás  

-  KKV-k esetében a környezet megvitatása a vezetővel jó 
indítása lehet az auditnak 

-  A belső környezet szempontjából fontos lehet pl.: generációs 
váltás, üzlet átadása, családi környezet 

-  Egy strukturált eljárásmódnak léteznie kell, de a dokumentáció 
minimálisra szorítható.  

-  Lényeges pl.: Mely témákat vizsgálták? Milyen kockázatokat 
vezettek le? Milyen intézkedéseket vezettek be? 

-  Egy általános elbeszélés, amelyből a rendszer és az 
eredmények nem következnek - kevés 
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4. A szervezet környezete 

n  Hogyan lehet a környezetet meghatározni?  

-  Nincsen egyértelmű, normatív előírás 
-  A módszert a méret vagy a komplexitás alapján kell 

meghatározni 
-  Külső környezet elemzésére megoldás lehet pl.: SWOT-

elemzés, STEP (PEST)-elemzés, Stakeholder-elemzés 
-  Belső környezet elemzésére lehet pl.: erőforrás-elemzés, 

szervezeti kultúra elemzése, auditok 
-  Jellemzően stratégiai meetingeken vagy workshop-ok 

keretében lehet aktualizálni és dokumentálni 
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4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és 
elvárásainak megértése 

Quelle:	Praxisbuch	ISO	9001:2015,	Anni	Koubek	
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4. A szervezet környezete 

n  Kik a lényeges érdekelt felek?  
-  Mindenki releváns, akinek hatása van a rendszerünkre 
-  Pl. végfelhasználók, fogyasztók, szállítók, kereskedők, 

szabályozók, hatóságok, törvényalkotók, etc. 
-  Nem feltétlenül szükséges az összes érdekelt összes 

követelményét meghatározni 
 
n  Figyelemmel kísérni és átvizsgálni 

-  „to monitor” – folyamatosan arra (is) figyelni, hogy az érdekelt 
felek követelményei hogyan és milyen mértékben változnak? 

-  A változásokat értékelni, hogy azoknak milyen hatása van a 
termékre, illetve mit jelentenek a változások a „kockázatok és 
lehetőségek” tekintetében?  
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4. A szervezet környezete 

n  Hogyan kell/lehet dokumentálni? 

-  Dokumentált információ nem megkövetelt 
-  Dokumentumok jellemzően a kidolgozás fázisában keletkeznek, 

pl. jegyzőkönyvek, feljegyzések 
-  Sok esetben valami dokumentum mégis szükséges, hogy a 

kidolgozott információt használni is tudjuk (pl. kockázatok 
meghatározása) 

-  Mikro-vállalkozásoknál nem feltétlenül kell dokumentációt 
keresni 
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6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel 
kapcsolatos tevékenységek 

Quelle:	Praxisbuch	ISO	9001:2015,	Anni	Koubek	
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6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel 
kapcsolatos tevékenységek 
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A jó menedzser a kockázatokat kezeli,  
a rossz menedzser pedig a problémát 

 



6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel 
kapcsolatos tevékenységek  
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n  Mi javasolt? 

-  A kockázatok és lehetőségek témakörét már a vezetővel 
folytatott első beszélgetés során föl kell vetni 

-  A végrehajtás módszerét célszerű feltárni 
-  Erről dokumentáció nem előírás 
-  Kevéssé hihető azonban, hogy az azonosított kockázatok és 

lehetőségek, valamint az ebből levezetett intézkedések 
nincsenek dokumentálva 

-  Az intézkedések tervezése történhet a MR keretében is 
 



6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel 
kapcsolatos tevékenységek  
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n  Elemeztük a kockázatokat, de nincs szükség intézkedésre 
-  Nem túl hihető 

n  Kell egy kockázatelemzési rendszert bevezetni? 
-  Nem, az nem követelmény (vs. ISO 31000:2009) 
 
 
 



6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel 
kapcsolatos tevékenységek  

Quelle:	Praxisbuch	ISO	9001:2015,	Anni	Koubek	
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6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel 
kapcsolatos tevékenységek  
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n  Hogyan kell a kockázatokat azonosítani és kezelni? 

-  A szervezet szabadon választhat módszert 
-  Pl. minőségi módszer: RISIKOSCAN, FMEA (termékek vagy 

folyamatok) 
-  Pl. Valószínűség-számítás (pénzügyi szektor, biztosító) 



6.2. Minőségcélok és az  
elérésük megtervezése 
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n  Figyelembe kell venni az 5.1.1 b) követelményeit: 
Biztosítja a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását a 
minőségirányítási rendszerre, valamint ezek összhangját a 
szervezet környezetével és stratégiai irányvonalával 
 

n  Mi változott?  
-  Kevés alapvető változás 
-  Sokkal konkrétabb követelmények 
-  Nem csak a funkciókhoz és szintekhez, hanem a folyamatokhoz 

is célokat kell kitűzni 



6.2. Minőségcélok és az  
elérésük megtervezése 
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n  A cégünknél léteznek “vállalati célok”, amelyeket 
lebontottunk minden osztály számára. Kell még ezen felül 
minőségcél is?  

-  Amennyiben ezeket a célokat a stratégia alapján határozták 
meg, és ezeket módszeresen lebontották minden funkcióra és 
szintre, akkor ez egy kitűnő alap. De ne feledkezzünk meg a 
folyamatokról sem! 

-  Külön minőségcélt megfogalmazni nem ésszerű 
-  De vonatkozzanak a termékre és szolgáltatásra, és a vevői 

elégedettség növelésére is! (6.2.1. d) 
 



9.3. Vezetőségi átvizsgálás 
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n  Kell 1 db dokumentum, mint Vezetőségi átvizsgálás? 
-  Nem! 
-  Sok esetben hasznos, ha készül egy összefoglaló. 
-  De elegendőek a feljegyzések, hol, mikor, mivel foglalkoztak, 

milyen döntéseket hoztak és milyen intézkedéseket vezettek be 

n  Egy alkalommal kell a Vezetőségi átvizsgálásnak történni? 
-  Nem! 
-  A különböző eredmények más-más időpontban is előállhatnak 
 
 
 



Átállás 

n  Átmeneti idő: 3 év (a kiadástól számítva) 

n  Ez idő alatt ki lehet adni tanúsítványt az ISO 9001:2008 
szerint, de az érvényességi ideje korlátozva van 

n  Mikor érdemes átállni? 
 



KÖSZÖNÖM! 


