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ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 

	  
BS OHSAS	  

18001 

ISO XXXX 

Az irányítási rendszerszabványokra 
vonatkozó alapvető követelmények 
hasonlóak, azonban nem azonosak! 
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SL MELLÉKLET Az ISO útmutatásai valamennyi 

ISO irányítási rendszerszabványra 

vonatkozóan előírják az alapvető 

követelményeket  

SL MELLÉKLET  
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ISO 9001 ISO 14001 

ISO XXXX 

SL MELLÉKLET 

Az irányítási 

rendszerszabványok 

függetlenek egymástól, az 

SL melléklet alapján mégis 

azonos követelményekkel 

fordulnak az alapvető 

témakörök felé.  

ISO 45001 

	  
BS OHSAS	  

18001 
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ISO 9001 ISO 14001 ISO XXXX 

Az SL melléklet alapján minden ISO 
irányítási rendszerszabvány azonos 
alapvető követelményeket tartalmaz! 

ISO 45001 

	  
BS OHSAS	  

18001 
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SL MELLÉKLET 

FIGYELEM !!!! 

Az SL melléklet legfontosabb 

témaköreit az előadás során az 

ISO 9001 revíziójával 

kapcsolatos fejezetben fogom 

tárgyalni, ezek azonban 

ugyanúgy érvényesek a többi 

szabványra nézve!   



ISO kiegészítés/SL melléklet/2.függelék	  
Az ISO irányítási rendszerszabványok közös struktúrája, szövege és 

fogalmai 

§  2012 áprilisa óta kötelező érvényű	  
 

§  Nyilvánosan hozzáférhető az ISO weboldalán	  
 

§  Az SL melléklet definiálja az ISO-szabványok struktúráját	  
 

§  A szabványok struktúrája 10 szakaszból áll 	  
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ISO kiegészítés/SL melléklet/2.függelék	  
Az ISO irányítási rendszerszabványok közös struktúrája, szövege és 

fogalmai 

n  Lényeges	  tartalom:	  Az	  ISO	  irányítási	  rendszerszabványokban	  legyenek	  lehetőség	  
szerint	  azonosak:	  

― a	  szakaszok	  címe	  és	  sorrendje	  
― az	  alapszövegek	  
― a	  fogalmak	  	  

n  Több	  mint	  15	  ISO-‐projekt	  köve6e/köve8	  az	  új	  koncepciót,	  

	  	  	  	  	  	  à	  	  ebből	  9-‐t	  már	  lezártak	  és	  publikáltak	  
n  A	  9001	  &	  14001	  revízióit	  köve6e	  az	  SL	  melléklet,	  és	  az	  új	  ISO	  45001	  projekt	  (az	  

OHSAS	  18001	  leváltására)	  
 

8	  2014.	  01.	  14.	  



2013.	  szeptemberi	  kiadás	   Fólia	  száma	  9	  

A harmonizációs koncepció (SL melléklet) 
szerint készült, publikált ISO irányítási 
rendszerszabványok 
n  ISO 30301:2011 Irányítási rendszerek feljegyzésekhez   
n  ISO 22301:2012 Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerek 

(követelmények) 
n  ISO 22313:2012 Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerek 

(útmutató)  
n  ÖNORM ISO 20121:2012 Fenntartható eseményirányítási 

rendszerek 
n  ISO 39001:2012 Közúti közlekedésbiztonsági irányítási rendszerek 
n  ISO 14298:2013 A biztonsági nyomtatás folyamatának irányítása 
n  ISO 18386:2013 Megfelelőségi irányítási rendszerek  (útmutató)  
n  ISO 27001:2013 Informatikai biztonsági irányítási rendszerek   
n  ISO 55001:2013 Vagyonkezelés 
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A harmonizációs koncepció (SL melléklet) 
szerint folyamatban lévő, irányítási 
rendszerszabványokkal kapcsolatos 
projektek 
n  ISO 34001:2013 Biztonsági irányítási rendszerek 
n  ISO 14001.2:2013 Környezetközpontú irányítási rendszerek 
n  AWI 14004 Környezetközpontú irányítási rendszerek (útmutató)  
n  preDIS 9001:2013 Minőségirányítási rendszerek 
n  WD 37101:2013 Közösségek fenntartható fejlődése & 

rugalmasságairányítási rendszerek  
n  AWI 18788 Irányítási rendszerek biztonsági magáncégek működése 

minőségének biztosítására 
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1.  Alkalmazási terület 
 

2.  Rendelkező hivatkozások 
 

3.  Szakkifejezések és meghatározásuk: 
Hivatkozás az általános, az SL mellékletben bemutatott fogalmakra, illetve 
bármilyen specifikus fogalomra a szabvánnyal kapcsolatban  
 

4.  A szervezet és környezete:  
A külső és belső ügyeknek, a lényeges érdekelt felek követelményeinek és 
elvárásainak, az irányítási rendszernek és alkalmazási területének megértése. 
 

5.  Vezetés:  
A felső vezetőség felelőssége és elkötelezettsége, politika, szervezeti funkciók, 
felelősségek és illetékességek. 
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6.  Tervezés:  
Intézkedések kockázatok és esélyek felismerésére, a szabvány releváns 
célkitűzései és tervek ezek eléréséhez 
 

7.  Támogatás:  
Erőforrások, amelyekre szükség van a megfelelő szabványhoz, felkészültség, 
tudatosság, kommunikáció és dokumentált információ) 
 

8.  Működés:  
Üzemi tervezés és szabályozás 
 

9.  Teljesítményértékelés:  
Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés, belső audit és vezetőségi 
átvizsgálás 
 

10. Fejlesztés:  
Nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenységek és folyamatos fejlesztés.  



Az irányítási rendszerszabványok fejezeteinek új 
struktúrája  

§  1. Alkalmazási terület 
§  2. Rendelkező hivatkozások 
§  3. Szakkifejezések és meghatározásuk:  
§  4. A szervezet és környezete: 
§  5. Vezetés (leadership) 
§  6. Tervezés 
§  7. Támogatás (support & resources) 
§  8. Működés (operation) 
§  9. Teljesítményértékelés 
§  10. Fejlesztés  
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ISO 9001:201X 

FIGYELEM !!!! 

Az SL melléklet legfontosabb 

témaköreit az előadás során az 

ISO 9001 revíziójával 

kapcsolatos fejezetben fogom 

tárgyalni, ezek azonban 

ugyanúgy érvényesek a többi 

szabványra nézve! 



§  A szabvány címe és célja változatlan marad 
 
§  A módosítás céljai: 
à Hozzáigazítás a 90-s évek vége óta a minőségirányítás 

& minőségtechnika területén bekövetkezett 
változásokhoz, stabilitás a következő 10 évre vagy 
hosszabb időre 

à  Reflexió a kihívásokra a környezet változása révén 
(komplexitás, technológia, stb.) 

 
§  A harmonizált koncepció („SL melléklet“) alkalmazása 
 

§  Publikáció 2015-ben 

A projekt lényeges célkitűzései 
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A revízió előrehaladása  

•  Kezdés 2012-ben, eddig 4 ülés, (20	  nap)	  
 

•  Committe	  Draft (E) nyilvánosan rendelkezésre áll, 2013. 
szeptember 9-ig 3000 állásfoglalás érkezett	  
 

•  A kommentárokat 2013 novemberében Portóban 
dolgozták fel 

 
•  Jelenleg átmeneti stádium (preDIS), konszolidáció 2014 

márciusában, Párizsban	  
 

•  prEN/DIS 9001 (D) 	  2014 júniusától 
16	  2014.01.20.	  
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4 A szervezet 
környezete 

A szervezet és 
környezetének 
megértése 

Érdekelt felek 
elvárásai 

 
Az irányítási 
rendszer 
alkalmazási 
területe 
 

 
MIR 
 

5. Vezetés 

Vezetőség és 
elkötelezettsé
g 

Minőségpolitik
a 

Szerepek, 
felelősségi 
körök és 
hatáskörök 

6. Tervezés 

Intézkedések 
a kockázatok 
és esélyek 
kezelésére 

Minőségcélok 

7. Támogatás 

Erőforrások 

Felkészültség 

Tudatosság 

Kommunikáció 

8. Működés 

Tervezésre 
és 
ellenőrzésre 
vonatkozó 
intézkedések A piaci igények 
és az 
ügyfelekkel 
folytatott 
kétoldalú 
együttműködés 
meghatározása  

A működés 
tervezésének 
folyamata 

Harmadik fél 
által előállított 
termékek és 
nyújtott 
szolgáltatások 
ellenőrzése 

Termékek és 
szolgáltatáso
k fejlesztése 

9. 
Teljesítmény-
értékelés 

Figyelemmel 
kísérés és 
mérés,  
elemzés és 
értékelés 

Belső audit 

Vezetőségi 
átvizsgálás 

10. Fejlesztés 

Nemmegfelelősé
g és helyesbítő 
tevékenység 

Folyamatos 
fejlesztés 

TERVEZÉS VÉGREHAJTÁS ELLENŐRZÉS BEAVATKOZÁS 

Dokumentált 
információ 

A változások 
tervezése 

Termékek 
előllátása és 
szolgáltatás 
nyújtása 

Termékek és 
szolgáltatáso
k kibocsátása 

Nemmegfelel
ő termékek 
és 
szolgáltatáso
k 



4.1. A szervezet környezete:  

•  A 9001:2008 implicit tartalmazza (0.1, 4.1N3, 5.3a).	  
 

•  Minden ISO irányítási rendszerszabványban ellenőrizhető 
követelmény lesz.	  
	  	  

•  A szervezetnek fel kell ismernie környezetét, vagyis külső 
és belső keretfeltételeit.  

•  Ez jelenti a kiindulópontot minden stratégiai tervezéshez, 
ez jelenti minden  politika, cél és rendszer alapját.   
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4.2. Az érdekcsoportok követelményei 

•  A lényeges érdekelt felek követelményeinek ismertnek kell 
lenniük.	  
	  	  

•  A követelmények függetlenül attól fennállnak, hogy a tárgyi 
környezetben helyesek-e.	  
 

•  Ismertnek kell lennie, hogy az érdekcsoportok milyen 
befolyással vannak a rendszer célkitűzéseire 
(termékmegfelelőség és vevői megelégedettség). 
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A 4.2. hatása:  a “műszaki” minőségtől a piac 
minősége felé 

•  A minőséget nem csupán a vevő (vagy a törvényalkotó) 
határozza meg, hanem minden érdekelt fél is, például:   

•  A vállalkozó, az alkalmazottak igénye	  
 

•  Trendek és a társadalom elvárásai (környezetvédelmi, 
szociális kérdések)	  
 

•  a munkatársak innováció hajlandósága	  
 

•  A nem-vevők álmai (presztízs, márka) 
21	  2014.01.20.	  



A szervezetnek meg kell határoznia a MIR 
határait és alkalmazhatóságát, illetve alkalmazási 
területét.  
 

Nem alapvetően új: 
hasonló követelmény 2004 óta létezik 

az ISO 14001 szabvány 4.1. szakaszában 
 

preDIS 9001, 4.3. A MIR alkalmazási 
területének meghatározása - 1. bekezdés 

	  
	  

Alkalmazási	  terület	  &	  nem	  alkalmazhatóság	  
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Az alkalmazási terület meghatározásakor a 
szervezetnek figyelembe kell vennie környezetét 
(lásd: 4.1.) és az érdekelt felek követelményeit 
(lásd: 4.2.). 
 

Nem alapvetően új: már az   
ISO 9001: 2008, 0.1. Általános rész c. 

szakasza  
tartalmazza a környezetet, az érdekelt 

feleket, és még a kockázatokat is,  
ezek most auditálható köetelményekké válnak.  

 
 
 

preDIS 9001, 4.3. A MIR alkalmazási 
területének meghatározása - 2. bekezdés 

	  
	  

Alkalmazási	  terület	  &	  nem	  alkalmazhatóság	  
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E nemzetközi szabvány követelményei 
alkalmazhatóságának megállapítása nem 
befolyásolhatja a szervezet képességét vagy 
felelősségét abban, hogy biztosítsa az áruk és 
szolgáltatások megfelelőségét, illetve a vevők 
megelégedettségének fokozását. 

Nem alapvetően új: 
hasonló követelmény 2000 óta létezett 

a kizárásokra vonatkozóan, fontos azonban 
megkülönböztetést tenni a kizárás és a nem 

alkalmazhatóság 
között. 

  
 

preDIS 9001, 4.3. A MIR alkalmazási 
területének meghatározása - 3. bekezdés 

	  
	  

Alkalmazási	  terület	  &	  nem	  alkalmazhatóság	  
	  
	  

24	  



Az alkalmazási területnek dokumentált 
információként rendelkezésre kell állnia és meg 
kell adnia, hogy a MIR mely árukat és 
szolgáltatásokat érinti, mely folyamatokat 
használják ezek rendelkezésre bocsátásához, és a 
MIR mely telephelyekre vagy lokalitásokra terjed 
ki.  
 

Többé-kevésbé már mindezt tartalmazta a 
tanúsításhoz szükséges dokumentáció,  

a dokumentálás kötelezettsége most már a 
szervezetet terheli. 

 

preDIS 9001, 4.3. A MIR alkalmazási 
területének meghatározása - 4. bekezdés 

	  
	  

Alkalmazási	  terület	  &	  nem	  alkalmazhatóság	  
	   25	  



4.4. MIR & folyamatok	   

•  A 2000 évi grafika elavult, még nincs helyettesítés 
	  

 
•  A 9001:2008 szabvány 4.1. fejezetéből maradéktalanul 

átvették a folyamatkövetelményeket, kiegészítve egy 
kockázatértékeléssel 
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6.1. Kockázatok és esélyek 

•  A rendszereket & folyamatokat a kockázatok szerint kell 
megtervezni.	  
 

•  Nem követelmény az ISO 31000 szerinti folyamatos 
elemzés vagy kockázatkezelés. 	  
 

•  De a kockázatokat & esélyeket figyelembe kell venni a 
minőségtervezés keretében.	  
 

•   Rendszer mint megelőzés – a megelőző intézkedések ezért 
nem jelentenek külön követelményt!	  
 

•  Ismerni kell a kockázatkezelés változatait.	  
 

•  A fogalommeghatározás jelenleg különbözik az ISO 31000 
szabványtól.  
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A 6.1. hatásai: kockázatorientált gondolkodás  
•  Kockázat = a bizonytalanság hatása	  

 
•  Valószínűségekben való gondolkodás	  

 
•  A rendszer nem jelent garanciát 

•  Mind a dokumentált szabályok, mind a felkészültség 
(tudás) csökkentik a kockázatot	  
 

•  A szervezet mérlegelése  
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Testre	  szaboR	  irányítási	  rendszerek	  

Célok,	  intézkedések	  tervezése	  

Kockázatok	  
és	  esélyek	  

Érdekelt	  
felek	  

Környezet	  
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Mely környezeti tényezők 
lényegesek? (piac, 
ágazat, jogszabályok, 
témakörök) 

Milyen belső témakörök 
lényegesek? (stratégiák, 
felkészültség, kultúra, 
rendszerek) 

Jelentőség: 
Kit érint a 
teljesítményem ezen 
a területen? 

Ki képes befolyást 
gyakorolni a 
teljesítményre ezen a 
területen? 

Kockázatok és esélyek 
Milyen kockázatok és esélyek 
adódnak ebből a szándékozott 
célok elérésére nézve? 

Miként kezelem ezeket? 



6.2. Intézkedések az esélyek és kockázatok 
kezelésére 

•  Sokkal több részletes szabályozás a célokra és 
intézkedésekre vonatkozóan, mint 2000-ben vagy 2008-
ban.	  
 

•  A hangsúlyt a cselekvésre helyezik:    
 KI, MIT, MIKOR, MIKÉNT	  

 
•  Konkrét, dokumentált és mérhető minőségcélok  

•  Esély az intézkedések integrált tervezésére (projektek, 
6 szigma, fejlesztés, helyesbítő tevékenységek, stb.) 
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7.5. Dokumentált információ 

•  A megszokott fogalmak, mint „dokumentum“, „feljegyzés“, 
„eljárás“ nem fordulnak elő a közös szövegben.	  
 

•  Önálló felelősségvállalásarra nézve, hogy mely 
információnak kell dokumentált formában rendlkezésre 
állnia.	  
 

•  	  Ez a követelmény kiterjed az információk teljes 
kezelésére.	  
 

N.B.: A kockázatok elsődleges forrása	  
a hiányos információ döntések meghozatalakor    
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Dokumentumok	  kezelése	  ma	  

Kiadás:	  2013.	  10.	   Fólia	  száma	  32	  

Dokumentált eljárások 

FeljegyzésekMinőségirányítási kézikönyv 

Dokumentált eljárás a feljegyzések kezeléséhez 

Dokumentált eljárás a dokumentumok kezeléséhez 

Dokumentum 

4 további dokumentált eljárás 



Dokumentumokkezelése	  ma	  
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Dokumentált eljárások 

FeljegyzésekMinőségirányítási kézikönyv 

Dokumentált eljárás a feljegyzések kezeléséhez 

Dokumentált eljárás a dokumentumok kezeléséhez 

Dokumentum 

4 további dokumentált eljárás 
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Az irányítási rendszernek tartalmaznia kell azokat a dokumentált 
információkat: 
§  amelyet a szabvány megkövetel, és 
§  amelyeket a szervezet a MIR eredményessége szempontjából 

szükségesnek ítélt,  

megfelelően 

a személyzet 
felkészültségének. 

a folyamatok 
komplexitásának 

a szervezet 
méretének 

 
 

A dokumentáció megfelelősége 
(ma és holnap) 

 
 



Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások 
ellenőrzése  
a preDIS 9001 szabványban 

n  Az alvállalkozásba adás (outsourcing) már nem kérdés 
n  De: saját erőforrások vizsgálata és döntés külső erőforrások 

használatáról (v. ö. 7.1.1.) 
n  Egységes folyamat a 8.4. szakaszban (harmadik fél által 

rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások ellenőrzése) 
n  Nincs megkülönböztetés beszerzés,partneri együttműködések, 

alvállalkozásba adás, konszernmegoldások, stb. között.  
 

A szervezetnek meg kell határoznia,  
hogy milyen jellegű és mélységű ellenőrzést folytat, de nincs 

lehetőség a lényeges folyamatok teljes kizárására. 
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Fogalmak változásai:	  
“Javak & szolgáltatások “termék” helyett 

•  2000 év óta a „termék“ fogalmát „szolgáltatás“ 
értelmében is használják, à ismételt viták	  
 

•  A CD 9001:2013 szabványban a „product“ fogalmát a 
„goods	  and	  services“, magyarul az „áruk és 
szolgáltatások“ fogalmával helyettesítették.	  
 

•  Ennek célja az elvont „ISO nyelvezet“ helyett az üzleti 
szaknyelvhez való közelítés.  

•  A product változást 	  igazolták az ISO tagjai, a „products & 
services“ fogalmának megvitatása még folyamatban van.  
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ISO 9001:2015 időkeret 

2013 májusa: CD 
Bizottsági tervezet 
(Committee	  Draft)  

kb. 2014. június: DIS  
Nemzetközi 
szabványtervezet (Draft 
International Standard)  

2015. Február: (?) FDIS  
Végleges nemzetközi tervezet 
(Draft International Standard) 

2015. szeptember: (?)  IS 
közzététele 
(nemzetközi szabvány/International 
Standard) 

2015 2014 2013 

+ átmeneti határidő a 
tanúsításhoz  



§  A	  jelenlegi	  állapot	  nem	  elegendő	  ahhoz,	  hogy	  az	  irányítási	  rendszerben	  
biztosan	  lehessen	  módosításokat	  végezni.	  

DE	  
§  Megfontolások	  –	  például	  vezetőségi	  átvizsgálások	  keretében	  –	  

helyénvalók	  	  és	  tanácsolhatók:	  	  

	  	  	  	  à	  Megfelelő	  a	  kialakult	  rendszer	  az	  aktuális	  üzle\	  környezetben?	  

	  	  	  	  à	  Mely	  érdekelt	  felek	  vannak	  befolyással	  a	  termék	  minőségére	  és	  a	  
vevők	  megelégedeRségére?	  

	  	  	  	  à	  Megfelelnek	  a	  létező	  szabályozások/a	  
dokumentáció	  a	  ténylegesen	  fennálló	  
kockázatoknak?	  

	  	  	  	  à	  Kellően	  hatékonyak	  a	  szabályozások	  ahhoz,	  
hogy	  biztosítsák	  a	  döntéseket	  (=az	  esélyek	  észlelését)?	  
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Konkrétan	  mit	  lehet	  tenni?	  
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ISO 14001:201X 



 
A módosítás céljai: 
 
à  A harmonizált koncepció alkalmazása (akkoriban 

„Guide 83“, jelenleg „SL melléklet“) 
) 
à  A „future challanges“ című tanulmány 

megvalósítása 
  
à  A szöveg általános javítása 
 
Publikáció 2015-ben 

A projekt lényeges célkitűzései 
2011-ben Oslóban dolgozták ki. 
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A projekt nehezebb lebonyolítása 

•  Első tényleges módosítás 1996 óta (a 2004. évi revízió 
csak helyesbítést és az ISO 9001 szabványhoz való 
hozzáigazítást jelentett) 

	   
•  A harmonizált szöveg (SL melléklet) csaknem olyan 

hosszú, mint a hatályos ISO 14001:2004 szabványban a 
követelmények (4.1-4.6 szakaszok).  

 

•  Komplex új struktúra attraktív PDCA-modellel szemben	  
 

•  Az USA ellenállása az SL melléklettel szemben	  
 

•  Megfelelőség a fejlesztéssel szemben 
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•  Az ISO 14001 revíziója 2013 októberének közepén 
érte el a „Committee Draft for Ballot“  státuszát.  
 

•  Ily módon a projektnek ugyanazt a státuszát érték el, 
mint amelyet az ISO 9001 revíziója már június elején 
elért.  
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Lényeges újítások	  
az SL mellékleten kívül 

•  A rendszer határainak kiterjesztése a befolyási területre 
(v. ö. az új 4.3. szakasszal – kizárás nem megengedett 

•  „Compliance obligations“: A jogszabályi követelmények 
összeolvasztása a szervezet által elfogadott 
követelményekkel   

•  Az értékteremtési lánc ellenőrzése (v. ö. az új 8.2. 
szakasszal) 

•  A kommunikációt lényegesen kiterjesztették (v. ö. az új 
7.4. szakasszal), többek között a külső kommunikációra 
vonatkozó minőségi követzelmények, a munkatársak 
javaslattételi joga 
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ISO 45001:201X 

BS OHSAS 

18001 
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•  Az új szabvány elnevezése nagy valószínűséggel ISO 
45001 lesz, a BS OHSAS 18001 szabványt kell 
helyettesítenie. 
  

•  Az SL mellékletet maradéktalanul beillesztik. 
 

•  Megmarad a kompatibilitás az ISO 14001 szabvánnyal. Az 
új ISO 45001 azonban nem lesz az új ISO 14001 
másolata. 
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•  A BS OHSAS 18001 szabvánnyal szemben a 
következő fejezeteket kell újonnan elkészíteni, illetve 
erősíteni: 
 

•  Vezetőség 
•  A veszélyek, illetve kockázatok meghatározásának 

módszeres kezelése már a tervezés fázisában  
•  Az intézkedések megvalósítása és az eredményesség 

ellenőrzése 
•  Tudatosítás 
•  A veszélyek elkerülésére, illetve csökkentésére hozott 

intézkedések módszeres tervezése és irányítása 
•  A baleseti okok meghatározása és a fejlesztési 

intézkedések módszeres feldolgozása (eredményesség 
ellenőrzése)  

•  Alvállalkozásba adás és vállalkozók 



Köszönöm	  figyelmüket!	  
szabo.thomas@aon.at	  


