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Bevezetés
0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása
Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában
Szakszerű vagyonvédelem
A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van, és nem mindig számít veszélytelen feladatnak.
Nem elég beszereltetni egy riasztót: riasztójelzés esetén, a helyszínen sürgősen meg kell jelennie a
veszély megelőzésére, illetve elhárítására alkalmas szakembernek.
A biztonsági rendszerek tervezése, beszerelése szintén szakértelmet kíván, emellett a riasztók
folyamatos felügyeletére is szükség van.
A bűnmegelőzés nem a rendőrség hatáskörébe tartozik, a cégek, vállalkozók, magánszemélyek csak
saját magukra számíthatnak. Meg kell találniuk a megfelelő védelmet, ami bizony nem könnyű
döntés. A bűncselekmények megelőzésének érdekében az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft.
elsőrendű feladatának biztonsági rendszerek telepítésével a szükséges óvintézkedések megtételét
tartja.
Cégünk fő profilja
•
•
•
•
•
•
•
•

riasztó rendszerek
videómegfigyelő rendszerek
térfigyelő rendszerek
beléptető rendszerek
tűzjelző rendszerek
strukturált hálózatok
kaputelefonok tervezése, telepítése és karbantartása továbbá
a különböző objektumok távfelügyelete

Társaságunk megteremtette a felsorolt tevékenységek mindegyikének végzéséhez szükséges
feltételéket.
Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. alapadatai a következők:
A cég neve:
Cégjegyzékszáma:
Székhelye:
Telefon!Fax:
E-mail:
Ügyvezető
Technikai vezető:
Minőségirányítási megbízott:
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ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Korlátolt
Felelősségű Társaság
Cg. 13-09- 133542
2251 Tápiószecső, Deák Ferenc u. 32.
29/428-395
info@lineelectronic.hu
Serbán Melinda
Csalami János MIR vezető
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változat:3

MK-0

Oldal: 1 / 2

Minőségirányítási kézikönyv

0

Bevezetés
0.2 Folyamatszemléletű megközelítés
Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. tevékenységét a minőségirányítási rendszer kiépítése során
szolgáltatási főfolyamatra és a szolgáltatást támogató mellékfolyamatokra osztotta.
A cég szolgáltatási főfolyamata, amelyre a minőségirányítási rendszer hatálya kiterjed a
vagyonbiztonsággal kapcsolatos feladatokra. Ezen belül az alábbi tevékenységekre terjed ki a
minőségirányítási rendszer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riasztó rendszerek
videómegfigyelő rendszerek
térfigyelő rendszerek
beléptető rendszerek
tűzjelző rendszerek
strukturált hálózatok
kaputelefonok tervezése, telepítése és karbantartása továbbá
a különböző objektumok távfelügyelete
járőrszolgálat

A főfolyamatokat támogató mellékfolyamatok:
o a vezetőség felelősségi köre, amely magában foglalja a minőségpolitika megfogalmazását, a
minőségcélok kitűzését, a minőségtervezést, a szervezeti intézkedéseket és a vezetőségi
átvizsgálást,
o gazdálkodást az erőforrásokkal, amely magában foglalja a személyzet kiválasztását, képzését, az
anyagi feltételrendszer, illetve a megfelelő munkakörnyezet megteremtését,
o a mérés és elemzés folyamata, amely magában foglalja a vevő megelégedettségének rendszeres
mérését, a belső minőségügyi auditok végrehajtását, a főfolyamatok figyelemmel kísérését,
ellenőrzését, az eltérések kezelését, továbbá a helyesbítő és a megelőző tevékenységeket.
A fő szolgáltatási folyamatok bemenetét minden esetben a vevők igényeinek követelményekké
alakítása jelenti a szolgáltatás kimenete pedig a vevők és más érdekelt felek megelégedettsége.

0.3 Kapcsolat az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvánnyal
Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő
minőségirányítási rendszerének kialakítása, működtetése és folyamatos fejlesztése, tökéletesítése
érdekében figyelembe veszi az MSZ EN ISO 9004:2010 komplementer szabvány ajánlásait is, különös
tekintettel annak a 4.3 pontjában meghatározott nyolc minőségirányítási alapelvnek való
megfelelést. Az MSZ EN ISO 9004:2009 útmutatást nyújt továbbá a cég vezetőségének a
minőségirányítási rendszer alkalmazásához és javítja a szervezet általános eredményességét.
A jelen dokumentumot ellenőriztem, használatát jóváhagyom:
…………………………….
Serbán Melinda
ügyvezető
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Alkalmazási terület

1. Általános követelmények
A Szervezet olyan minőségirányítási rendszert működtet, amelynek hatásos alkalmazása során
biztosítani lehet a vevői kör megelégedettségének figyelemmel kísérését, és a vonatkozó
jogszabályoknak való megfelelést.
A szervezet a fő szolgáltatási folyamataiban jelentkező eltérések, nem-megfelelőségek
megelőzésére, a vevői megelégedettség méréséből származó adatok feldolgozására, és az
ezekből rendelkezésre álló információk alapján a folyamatos fejlesztésre, tökéletesítésre
törekszik.
A Szervezet vevői körének meghatározása:
A vagyonvédelmi szolgáltatás keretében rendszeresen megrendelő szervezet (gazdasági
társaság, intézmény, non-profit szervezet) vagy magánszemély.
A Szervezet – a mindenkori vevői követelmények teljesülésével egyidejűleg – a tevékenységi
köreivel kapcsolatos jogszabályok változásait, illetve ezen külső szabályzóknak való megfelelést is
folyamatosan figyelemmel kíséri.
A Szervezet tevékenységeire vonatkozó jogszabályok és más külső szabályzók gyűjteményét a
FO-01 Külső dokumentumok nyilvántartása című dokumentumon tartja nyilván. A külső
szabályozók változásainak figyelemmel kísérése és nyilvántartásuk vezetése, illetve aktualizálása
az ügyvezető feladata, a jogszabályok betartatásáért is ő tartozik felelősséggel.
1.2. Az alkalmazás érvényessége
Jelen fejezet a Szervezet irányítási rendszerének területi és tevékenységi hatályát írja le a vonatkozó
MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek megfelelően.
1.2.1. Területi hatály
Az irányítási rendszer alkalmazásra kerül a Szervezet székhelyén: 2251 Tápiószecső, Deák Ferenc u.
32.
1.2.2. Tevékenységi hatály
A Szervezet irányítási rendszerének érvényessége az alábbi tevékenységet foglalja magába: riasztó
rendszerek
−
videómegfigyelő rendszerek
−
térfigyelő rendszerek
−
beléptető rendszerek
−
tűzjelző rendszerek
−
strukturált hálózatok
−
kaputelefonok tervezése, telepítése és karbantartása továbbá a különböző objektumok
távfelügyelete
−
járőrszolgálat
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1.3. Alkalmazás (kizárások)
A Szervezet élve a szabvány adta lehetőséggel, a következő pontokat zárja ki minőségirányítási
rendszeréből:
7.3.

Tervezés és fejlesztés

A kizárás oka: a vagyonvédelmi tevékenység során a társaság új technológiákkal nem lép piacra,
tervezéssel, fejlesztéssel nem foglalkozik.
7.5.2. A szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálás)
A kizárás oka: a vagyonvédelmi tevékenység nem olyan folyamat, amelynek eredményességét,
minőségét ne lehetne ellenőrzéssel igazolni, az azt követő figyelemmel kisérés vagy mérés útján.
Hivatkozás:
-

FO-01 Külső dokumentumok nyilvántartása

A jelen dokumentumot ellenőriztem, használatát jóváhagyom:
…………………………….
Serbán Melinda
ügyvezető
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Rendelkező hivatkozás
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RENDELKEZŐ HIVATKOZÁS

A Szervezet minőségirányítási rendszerét az alábbi normatív dokumentumok alapján
alakította ki:
• MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek
Követelmények
• MSZ EN ISO 9004:2010 Minőségirányítási rendszerek
Útmutató a működés fejlesztéséhez
A felsorolt szabványok előírásaitól, illetve útmutatásaitól eltérni nem szabad!
A jelen dokumentumot ellenőriztem, használatát jóváhagyom:
…………………………….
Serbán Melinda
ügyvezető
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Szakkifejezések és meghatározások

A Szervezet Minőségirányítási kézikönyvében használt és a gyakorlatban alkalmazott, a
minőségirányítás tárgykörébe tartozó kifejezések, meghatározások megfelelnek az MSZ EN
ISO 9000:2009 - Alapok és szótár szabvány, és az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány „3.
Szakkifejezések és szótár” pontjában használt kifejezéseknek, és értelmezésük is azonos
ezekkel. A Minőségirányítási kézikönyv készítése során megfogalmazott, a tevékenységek
végzése közben használatos speciális fogalmakat az alábbi felsorolás tartalmazza:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szervezet (szervezet): ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft.
Szabvány (szabvány): Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány.
Minőségpolitikai nyilatkozat: „A szabvány 5.3 pontja szerinti, A Szervezetnek a minőségre
vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított általános szándékai és
irányvonala.
Ügyvezető: A Szervezet operatív irányítását végző első számú vezető. Megfelel a szabvány
5.1 pontjában említett „Felső vezetőség” képviselőjének.
Minőségirányítási megbízott (MIR megbízott): A szabvány „5.5.2 A vezetőség képviselője”
pontja szerinti, a szervezet minőségirányítási folyamataiért első fokon felelős munkatárs.
Termék: A szervezet által végzett valamennyi tevékenység, szolgáltatás. Lásd: a szabvány „3.
Szakkifejezések és meghatározások” pontja.
Megbízó: A szervezettel szerződéses kapcsolatban álló szervezet, vagy természetes személy,
a szabvány 3. pontja szerinti „vevő”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Belső dokumentum: A Szervezet által készített és alkalmazott dokumentumok.
Külső dokumentumok: A Szervezet által alkalmazott, de nem a Szervezet által készített
dokumentumok (pl. szabványok, rendeletek, törvények).
Munkaköri leírás: Feladatokat, hatásköröket, felelősségeket, szervezeti függőségeket
rögzítő dokumentum.
Vezetőségi átvizsgálás: A vezetőség hivatalos értékelése a minőségirányítási rendszer
állapotáról és megfelelőségéről, a minőségpolitikát és a célkitűzéseket illetően, ami megfelel
a szabvány 5.6 pontjának.
Belső felülvizsgálat (Belső audit): Belső független értékelés a minőségirányítási rendszer
állapotáról, működéséről és megfelelőségéről, annak meghatározására, hogy a minőséggel
kapcsolatos tevékenységek és a rájuk vonatkozó eredményei megfelelnek-e a tervezett
intézkedéseknek, ezeket az intézkedéseket hatásosan megvalósították-e, és alkalmasak-e
ezek a célok elérésére.
Felülvizsgáló (auditor): A belső minőségügyi felülvizsgálattal megbízott, a felülvizsgált
területet szakmailag ismerő, képzett - munkáját megbízás alapján végző, más szervezeti
egységhez tartozó vagy munkatárs - aki alkalmas a felülvizsgálat tervezésére, elvégzésére és
kiértékelésére.
Kiadás dátuma:
2015.05.21.
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Vevő: megbízók, megrendelők, szerződéses partnerek.
Vevői elégedettség: A megbízónak igényeit és elvárásait átfogó minőségi megközelítés.
Vevői reklamáció: A megbízótól érkezett negatív észrevétel.
Vevői követelmény: kinyilvánított, szokás folytán magától értetődő vagy kötelező igény vagy
elvárás. Az előírt követelmény az, amelyet kinyilvánítottak, például egy dokumentumban.
Egy konkrét típusú követelmény megjelölésére jelző használható (pl. termékkövetelmény,
minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelmény, vevői követelmény, stb.).
Minőségirányítási kézikönyv (MK): lásd: a szabvány 4.2.2 pontja szerinti dokumentum.
Munkautasítások: a szervezet vagyonvédelmi, valamint épülettakarítási szolgáltatásainak
folyamataira, meghatározott munkatársainak tevékenységére, illetve az iratok kezelésére
vonatkozó részletes szakmai szabályokat tartalmazó folyamatszabályozó, leíró
dokumentumok.
Minőségügyi feljegyzés: dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket, vagy igazolásul
szolgál tevékenységek elvégzéséről.
Helyesbítő tevékenység: a hiba okának megkeresése és kijavítása, olyan tevékenység, amely
a már fennálló eltérés, nem-megfelelőség kiváltó okát, vagy más nem kívánatos helyzetet
megszünteti, és ezáltal ennek ismételt előfordulását megakadályozza.
Hibajavító tevékenység: a hibás termék/szolgálatás korrekciója.
Megelőző tevékenység: a potenciális hiba-okok vizsgálata a várható hibák, lehetséges
eltérések elkerülése érdekében, olyan tevékenység, amely egy lehetséges eltérés, nemmegfelelőség kiváltó okát, vagy más nem kívánatos helyzetet megszünteti annak érdekében,
hogy megakadályozza az eltérés bekövetkezését.
Beszállítók/alvállalkozók minősítése: az az eljárás, amelynek során megállapítják, hogy a
beszállító/alvállalkozó alkalmas-e a szervezet igényeinek kielégítésére.
Beszállító: Szervezet, vállalkozás vagy személy, amely/aki egy vásárlónak terméket vagy
szolgáltatást nyújt.
Jóváhagyott beszállító: A szervezet által minősített és a szállítói követelményeknek
megfelelő szállító.
Minőségügyi képzés: a vállalat dolgozóinak rendszeres belső vagy külső képzése annak
érdekében, hogy a minőségirányítási rendszer működéséből származó folyamatokat,
feladatokat megismerjék, és hatékonyan alkalmazzák.
Munkakörnyezet: olyan emberi és fizikai feltételek köre, amelyek között egy személy
tevékenykedik. Ezek a feltételek egyaránt tartalmazzák a fizikai, a pszichológiai és a
környezeti tényezőket.
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Minőségirányítási rendszer

4.1 Általános követelmények
Ez a fejezet a Szervezetnél kialakított és bevezetett minőségirányítási rendszer és a szervezeti
hierarchia (lásd 5.5.1 fejezet), valamint a szervezet tevékenységének végrehajtására vonatkozó
dokumentált eljárások kapcsolatát írja le.
A Szervezet olyan minőségirányítási rendszer működtetésére törekszik, amely:
−

−
−

−

−

meghatározza azokat a folyamatokat, amelyek az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány
követelményeinek, illetve útmutatásainak teljesítéséhez szükségesek, valamint ezek
alkalmazása miként történjen a szervezetben,
a meghatározott folyamatok sorrendjét és kölcsönhatásait összefoglalja,
biztosítja az eredményes működtetéshez és szabályozáshoz alkalmazandó kritériumokat
és módszereket,
gondoskodik arról, hogy a szolgáltatási fő- és a támogató mellékfolyamatok (lásd 0.2
fejezet) rendelkezésére álljanak mindazok az információ- és erőforrások, amelyek az
eredményes, illetve hatékony működéshez, valamint annak figyelemmel kíséréséhez és
méréséhez szükségesek,
továbbá a folyamatok figyelemmel kísérésén, mérésén és elemzésén túlmenően
kezdeményezi a rendszer tökéletesítését és a szolgáltatások minőségének folyamatos
fejlesztését.

A Szervezet minőségirányítási rendszerével kapcsolatban az átfogó felelősség az ügyvezetőt
terheli, aki jóváhagyja és elrendeli a folyamatokat szabályozó Minőségirányítási kézikönyv, a
minőségirányítási eljárás-utasítások, a munkautasítások, valamint a projekt/minőségügyi tervek
kiadását, hatályba lépését, valamint módosításait.
A MIR megbízott felelős valamennyi eljárásban, utasításban előírt feladat végrehajtásának
figyelemmel kíséréséért és minőségügyi ellenőrzéséért.

4.2 A dokumentálás követelményei
4.2.1

Általános rész

A dokumentált minőségirányítási rendszer fenntartásával elérhető, hogy a vonatkozó
jogszabályok, szabványok, illetve egyéb külső szabályozók, valamint a vevők és más érdekelt
felek által támasztott követelmények teljesüljenek, s ezáltal csak olyan szolgáltatás jöjjön létre,
amely ezeknek az elvárásoknak, igényeknek eleget tesz.
A Szervezet minőségirányítási rendszerét az alábbi hierarchiában szabályozzák a dokumentumok:
1. szint

Minőségirányítási kézikönyv, amely bemutatja, hogy a szervezet hogyan tesz eleget
az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek,

2. szint

a szabványban megkövetelt, és a szervezet hatékony működéséhez megfelelő számú
minőségirányítási eljárás-utasítás, amelyek bemutatják a folyamatok,
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tevékenységek részleteit, sorrendjét, illetve meghatározzák azok célját, alkalmazási
területét, valamint az alapvető felelősségi és hatásköröket,
3. szint

a munkaköri leírások, jogszabályok, hatósági előírások, szabványok és más külső
szabályozók, a projekt-specifikus minőségügyi tervek, a szerződésekbe foglalt vevői
követelmények, valamint

4. szint

a formalapok, bizonylati formátumok és egyéb minőségügyi feljegyzések.

A tartalmilag és terjedelemben is lefelé bővülő dokumentációs rendszer csúcsát képezi a
megfogalmazott és kihirdetett minőségpolitika, és a kitűzött minőségcélok. Ezt követi a rendszer
alapdokumentuma a Minőségirányítási kézikönyv, amely átfogóan írja le a minőségirányítási
rendszert.
A dokumentált eljárások szabályozzák az egyes minőségirányítási, valamint a szervezet
tevékenységeivel kapcsolatos folyamatok végrehajtását, a végrehajtásokért felelős személyek
megjelölésével. E szabályozó dokumentumok meghivatkozzák a minőségügyi szabványok, illetve
a Minőségirányítási kézikönyv, valamint a munkautasítások vonatkozó fejezeteit, továbbá más
kapcsolódó eljárás-utasításokat, és mellékleteikben felsorolják a tevékenységek végrehajtásához
vagy annak igazolásához szükséges további feljegyzéseket is. A különböző beosztásokat betöltő
munkatársak konkrét feladat-, illetőleg hatáskörére, képzettségére vonatkozó követelményeket
a munkaköri leírások tartalmazzák.
A minőségügyi feljegyzések, bizonylatok követhetővé teszik a különböző folyamatokban a
minőségi követelmények teljesülését, valamint a személyzet ezzel kapcsolatos felelősségét. A
minőségirányítási rendszerben használt bizonylatok, formanyomtatványok törzspéldányait a
kézikönyv tartalmazza, melynek vezetése és naprakész állapotban tartása az ügyvezető
felelőssége.

4.2.2

Minőségirányítási kézikönyv

A Minőségirányítási kézikönyv az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelően nyolc fő
fejezetet tartalmaz. Valamennyi fejezet több, számozott alfejezetből áll. Az egyes önálló, illetve
tartalmilag összetartozó alfejezeteknek külön hivatkozási számuk van, ezek értelmezése a
következő:
1. blokk

MK

Minőségirányítási kézikönyv rövidítése,

2. blokk

1

a fejezet száma (követi a szabvány fejezetszámozását),

A hivatkozási számokat – a vonatkozó szabványfejezetek címeivel együtt – a számítógépen tárolt
dokumentumok fájlnevei is tartalmazzák. A Kézikönyv felépítésében az MSZ EN ISO 9001:2009
jelzetű szabvány szerkezetét követi. A fő- és mellékfolyamatok részletes szabályozását a
Minőségirányítási kézikönyv alfejezeteihez kapcsolódó szabályozó dokumentumok, a
minőségirányítási eljárás-utasítások tartalmazzák.
A Szervezet Minőségirányítási kézikönyvét az MIR megbízott tartja ellenőrzés alatt, az abban
foglaltak végrehajtását az ügyvezető rendeli el.
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A Kézikönyv minden egyes fejezete/alfejezete érvényes, aktuális változatának kiadásáért, az
érvényét vesztett példányok bevonásáért és meghatározott ideig, 3 évig történő megőrzéséért a
MIR megbízott felelős. A Minőségirányítási kézikönyv egyes fejezeteinek, illetve azok
módosításainak elkészítése az MIR megbízott feladata.
A Minőségirányítási kézikönyv minden egyes kiadott fejezetét/alfejezetét és a módosításokat az
ügyvezető hagyja jóvá, alfejezetenként történő aláírással.
A Minőségirányítási kézikönyv hatálybaléptetését szintén az ügyvezető igazgató végzi a címlapon
való cégszerű aláírással. A Minőségirányítási kézikönyv hatálya – a kiadás időpontjától – kiterjed
a Szervezet valamennyi munkatársára.
Az üzleti partnerek által kért Minőségirányítási kézikönyv átadásában is az ügyvezető dönt.
A Minőségirányítási kézikönyvet az ügyvezető és a MIR megbízott évente legalább egy
alkalommal felülvizsgálja állapot, teljesség, tartalmi pontosság és ellentmondás-mentesség
szempontjából, valamint hogy az esetleges módosítások teljes körűen átvezetésre kerültek-e.
A módosítás az önálló alfejezetek, vagy a tartalmilag összetartozó alfejezetcsoportok szerint
történik. Minden módosítással a kiadás dátuma változik, mely azonosítja a dokumentumot
érvényesség szempontjából, továbbá változatszámot vezetünk. Az érvényes dokumentumok
listáját az „FO-00 Változatok nyilvántartása” feljegyzés tartalmazza. A módosítások
végrehajtását az MIR megbízott végzi. A Minőségirányítási kézikönyv elosztása – a jóváhagyott és
hatályba léptetett törzspéldány másolásával – elosztási jegyzék szerint történik. A Kézikönyv
törzspéldánya a MIR megbízott kezelésében van.

4.2.3

A dokumentumok kezelése

A Szervezet minőségirányítási rendszerének működtetésére kialakított belső szabályozó
dokumentumok (minőségirányítási eljárás-utasítások) kezelésére vonatkozó szabályozást, illetve
a működtetett minőségirányítási rendszer megfelelőségének igazolására, a bizonyítékul szolgáló
minőségügyi feljegyzések kezelésére vonatkozó szabályozást a „4.2 A dokumentumok,
feljegyzések kezelése” eljárás tartalmazza.

A jelen dokumentumot ellenőriztem, használatát jóváhagyom:

…………………………….
Serbán Melinda
ügyvezető
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5.5.1

Felelősségi körök és hatáskörök

A Szervezet vezetése kialakította a társaság minőségpolitikáját, meghatározta a
minőségcélokat, és kifejezte ezek iránti elkötelezettségét. Rendszeres képzéssel,
továbbképzéssel és belső kommunikáció fenntartásával gondoskodik arról, hogy e
célkitűzéseket a szervezet minden szintjén megismerjék, megértsék és megvalósítsák (lásd
6.2.2 és 5.5.3 fejezetek).
Az ügyvezető a MIR megbízottat bízta meg, illetve hatalmazta fel, hogy a meghirdetett
minőségpolitikai célokhoz kötődő feladatokat a társaságnál bevezesse, és annak
gyakorlatban történő megvalósítását felügyelje (lásd 5.5.2 fejezet). A MIR megbízott
feladatait külsős munkatársként, hajtja végre a minőségirányítási rendszer szisztematikus
vizsgálatával (lásd 8.2.2 fejezet), az eltérések feltárásával biztosítja a folyamatos javítás
lehetőségét, és információt szolgáltat a vezetés részére.
A minőségpolitika, a minőségcélok, a Minőségirányítási kézikönyv és a minőségirányítási
eljárás-utasítások kidolgozásáért, végrehajtatásáért és felügyeletéért a vezetőség,
elsősorban az ügyvezető és a MIR megbízott együttesen felelősek.
A szervezet funkcionális hierarchiáját, felépítését, a fenti szervezeti ábra szemlélteti.
Az ügyvezető felelős azért, hogy minden szakterületen a minőséggel összefüggő
tevékenységekhez jól képzett személyzet álljon rendelkezésre, továbbá meghatározza az
egyes szakmai feladatokat, valamint a minőség- és humánpolitikát.
A Minőségirányítási kézikönyvben rögzített feladatokhoz tartozó konkrét felelősségek a
folyamatleírásokban, dokumentált eljárásokban vannak meghatározva. A Szervezet
munkatársainak feladataira, hatáskörére és felelősségére vonatkozóan a munkautasítások,
valamint a munkaköri leírások további rendelkezéseket tartalmaznak.
A Szervezetben minden munkatárs munkaköri leírással rendelkezik, amely az iratgyűjtőbe
kerül lefűzésre. A munkaköri leírások egyértelműen meghatározzák az egyes munkakörök
feladatait, felelősségét és hatáskörét, valamint a helyettesítések rendjét. A munkaköri
leírások tartalmazzák a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos felelősséget
is. A munkaköri leírásokat mindig az ügyvezető készíti el, és hagyja jóvá. A munkaköri
leírásokat az érvénytelenné válást követően – mint minőségügyi dokumentumot – 3 évig kell
megőrizni.
A szervezet a minőségirányítási rendszer hatékony és eredményes működtetéséhez
megfelelő létszámú, jól felkészült munkatársat alkalmaz. A kialakított szervezeti felépítés
biztosítja a szervezettséget, a rugalmas alkalmazkodást a vevői igények minőségi
kielégítéséhez.
A munkatársak szakmai és minőségügyi ismereteinek folyamatos korszerűsítése a
minőségpolitikai célok elérésének szükséges és meghatározó eszköze. A kompetenciájának
megfelelően minden egyes dolgozó felel az általa végzett munka minőségéért.
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5.5.2

A MIR megbízott és a MIR képviselő

A MIR képviselő feladata folyamatosan figyelemmel kísérni és felügyelni a Szervezet
folyamatait és a szolgáltatások minőségét abból a célból, hogy azok mindenben
megfeleljenek az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak.
Az MIR képviselő feladata továbbá, hogy biztosítsa, illetve elősegítse a minőségpolitikában
megfogalmazottak, valamint a kitűzött minőségcélok megvalósulását, megakadályozza,
megelőzze az eltérések, nem-megfelelőségek előfordulását, és szükség esetén leállítsa a nem
megfelelő folyamatokat.
Az MIR képviselő a minőségirányítási rendszer működéséről az ügyvezetőnek rendszeresen
beszámol. Feladata ellátásához rendelkezik minden szükséges jogosultsággal,
felhatalmazással és ismerettel.
A MIR megbízott tervezi, koordinálja és felügyeli a rendszerre vonatkozó intézkedéseket.
Karbantartja és aktualizálja a minőségirányítási rendszert (lásd 4. fejezet), felelős e rendszer
működőképességéért, továbbá valamennyi területen a dokumentált eljárások
kidolgozásáért, és bevezetéséért.
Amennyiben a minőségirányítási rendszer működésében halaszthatatlan intézkedést igénylő
problémát észlel, kötelessége a tájékoztatás és a MIR képviselő általi azonnali beavatkozás.
Az MIR megbízott figyelemmel kíséri, hogy a szervezet a Minőségirányítási kézikönyvében
leírt és kihirdetett minőségpolitika megvalósul-e. Tervszerűen szervezi a belső minőségügyi
felülvizsgálatokat, értékeli az auditjelentéseket, illetőleg a nem-megfelelőségekről készült
eltérési jelentéseket, s ezek alapján előkészíti – legalább évente egy alkalommal – a
vezetőségi átvizsgáló értekezletek tárgyköreit, napirendi pontjait.
Kiemelt feladata továbbá:
−

−

−
−

a minőségirányítási rendszer folyamatainak fenntartása, működésének ellenőrzése és
fejlesztése,
beszámolás a vezető részére a minőségirányítási rendszer eredményességéről,
beleértve a fejlesztési, tökéletesítési szükségleteket is,
a vezetőségi átvizsgálás anyagainak elkészítése
a vevők és más érdekelt felek követelményeivel kapcsolatos tudatosság előmozdítása
az egész szervezetben,

−

a belső auditok tervezése, a végrehajtása és ellenőrzése,

−

a minőségügyi dokumentumok, feljegyzések kezelése.

A MIR képviselő teljes körű ellenőrzési és azonnali beavatkozási hatáskörrel, illetve
jogosultsággal rendelkezik a Szervezet minőségirányítási rendszerébe bevont összes
folyamat felett, javaslattételi joga van az ügyvezető felé a tapasztalt hiányosságok
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kiküszöbölésére,
vonatkozásában.

valamint

a

folyamatos

fejlesztés,

tökéletesítés

előmozdítása

A MIR képviselő és a MIR képviselő felelősséggel tartozik a Szervezet teljes minőségirányítási
rendszerének hatékony működéséért, annak folyamatos ellenőrzéséért, a tapasztalatok
rendszeres összegzéséért, értékeléséért és azok alapján a szükséges intézkedési javaslatok
megtételéért.
5.5.3

Belső kommunikáció

A Szervezet vezetése a minőségirányítási rendszer folyamatainak hatásossága érdekében
állandó belső kommunikációt tart fenn a különböző hierarchikus szintek között, amelynek
elsődleges célja a vevők minőségi követelményeinek, a minőségpolitikában
megfogalmazottaknak, valamint a minőségcéloknak a közlése, elfogadtatása a
munkatársakkal. E belső kommunikáció azonban kétirányú, a minőségcélok elérésére
irányuló törekvések és a folyamatos fejlesztés, tökéletesítés érdekében a vezetés bármely
munkatárs innovatív javaslatát, észrevételét megvitatja az érintettekkel, s az eredményeket
beépíti döntéshozatali folyamataiba.
Ennek érdekében az ügyvezető minden munkanap értekezik a munkatársakkal, a
megbeszéléseknek állandó témája – az aktuális operatív feladatok megvitatása mellett – az
elért eredmények értékelése, a fejlesztési, tökéletesítési lehetőségek számbavétele, a
munkafeltételek és a munkakörnyezet megfelelősége, valamint a munkatársak
megelégedettsége.
A belső kommunikáció eszközei továbbá mobiltelefonok a gyors információáramlás
érdekében.
5.6 Vezetőségi átvizsgálás
5.6.1

Általános követelmény

A Szervezet vezetése évente egyszer elvégzi a teljes minőségirányítási rendszer átvizsgálását
annak érdekében, hogy gondoskodjon a rendszer folyamatos alkalmasságáról,
megfelelőségéről, hatásosságáról és hatékonyságáról. A vezetőségi átvizsgálások kiértékelik
a szervezet minőségirányítási rendszerében végrehajtandó változtatások szükségességét,
beleértve a minőségpolitikát és a minőségcélokat is. Ezen túlmenően, vizsgálni kell azokat a
lehetőségeket, amelyek a minőségirányítási rendszert folyamatosan fejleszthetik, illetve
tökéletesíthetik.
A Szervezet évente egy alkalommal tart vezetőségi átvizsgáló értekezletet, amelynek célja a
minőségirányítási rendszer eredményességének, hatásosságának, illetve hatékonyságának
igazolása és kiértékelése.
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5.6.2

Az átvizsgálás bemenő adatai

A vezetőségi átvizsgálások bemenő adatainak tartalmazniuk kell a következő szempontokkal
kapcsolatos mindenkori teljesítést, és tökéletesítési lehetőségeket:
a) A minőségirányítási rendszer auditjainak eredményeit, beleértve mind a belső, mind
pedig a vevő és/vagy harmadik fél által végzett külső auditokat is. A belső auditok
során feltárt eltérések, nem-megfelelőségek kiértékelését, a megszüntetésükre
hozott helyesbítő intézkedéseket, és azok hatékonyságának elemzését.
b) A meghirdetett minőségpolitika megvalósulásának helyzetét, szükség szerinti
pontosítására, újrafogalmazására, illetve felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat,
elképzeléseket. A Minőségirányítási kézikönyv átvizsgálásával, a szükséges
módosítások meghatározásával kapcsolatos dokumentumokat.
c) A vevői visszajelzéseket, valamint az egyéb érdekelt felek, különösen a tulajdonosok,
az alkalmazottak, a partnerek, alvállalkozók igényeinek és elvárásainak kielégítésére
vonatkozó tevékenységek eredményeit. A külső és belső vevői megelégedettség
mérésének eredményeit. A megrendelői (vevői) reklamációk elemzésének, a
végrehajtott intézkedések eredményességének, hatásosságának dokumentumait,
feljegyzéseit és bizonylatait.
d) A beszállítók, alvállalkozók és a külső szakértők tevékenységének értékelését, az
elfogadott beszállítók/alvállalkozók, illetve külső szakértők névjegyzékének
aktualizálása céljából.
e) A fő-, illetve az azt támogató mellékfolyamatok eredményességének, és a
szolgáltatások megfelelőségének elemzését, a szolgáltatási folyamatokban, a
tárgyidőszakban feltárt nem-megfelelőségek értékelésével együtt.
f) A megelőző és a helyesbítő tevékenységek helyzetképét, a helyesbítő és megelőző
tevékenységek hatásosságának és hatékonyságának kiértékelése céljából.
g) A korábbi vezetőségi átvizsgálásokból következő tevékenységeket, az előző
értekezleten hozott intézkedések megvalósításának ellenőrzése, illetve azok
hatáselemzése céljából.
h) A vezetőségi átvizsgálás alkalmával a munkaköri leírásokban szereplő képesítési
követelményeket, a munkatársak felkészültségét, motiváltságát ugyancsak vizsgálni
szükséges.
i) A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatait képezik továbbá mindazon változások,
amelyek befolyásolhatják a minőségirányítási rendszert: például a piaci helyzet
alakulásának, valamint a vetélytársak eredményességének kiértékelését, annak a
piaci szereplőkre gyakorolt hatását, stb. A marketing tevékenységgel kapcsolatos
dokumentumok értékelését.
A minőségirányítási rendszer működési feltételeinek elemzésével a fejlesztési,
tökéletesítési feladatok meghatározását, ezek pénzügyi vonatkozásait, a
Kiadás dátuma:
2015.05.21.

változat:3

MK-5

Oldal: 9/10

Minőségirányítási kézikönyv

5

A vezetőség felelősségi köre
minőségköltségek alakulását tükröző pénzügyi jelentéseket, végül a vonatkozó
jogszabályokban bekövetkezett változások hatásait is.
5.6.3

Az átvizsgálás kimenő adatai

A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatainak tartalmazniuk kell a következő szempontokkal
kapcsolatos intézkedéseket:
a) A minőségirányítási rendszer és folyamatainak fejlesztését, tökéletesítését célzó, a
nagyobb eredményesség, illetve hatékonyság elérésére vonatkozó feladatokat (lásd
8.5.1 fejezet).
b) A szolgáltatási tevékenységeknek a vevői, megrendelői követelményekkel,
elvárásokkal és észrevételekkel kapcsolatos javítását (lásd 7.2 fejezet),
tökéletesítését, esetleg az új szolgáltatási formák bevezetését célzó elképzeléseket.
c) Az erőforrás-szükségletek meghatározását, a szervezeti felépítés megfelelőségének
indoklását, vagy a jövőbeli erőforrások bevonásának tervezését (lásd 6. fejezet).

A jelen dokumentumot ellenőriztem, használatát jóváhagyom:
…………………………….
Serbán Melinda
ügyvezető
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5

A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE

5.1 A vezetőség elkötelezettsége

Vezetői nyilatkozat
Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. vezetője elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2009
szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakítása, bevezetése, fenntartása,
működtetése és fejlesztése, tökéletesítése iránt, mert ezáltal kívánja elérni, hogy
a) a szervezet minden tagjában tudatosítsa a vevői követelmények és elvárások
teljesítésének, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásának fontosságát,
ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli a vevők és más érdekelt
felek megelégedettségi szintjét (lásd 8.2.1 fejezet),
b) a szervezet üzletpolitikai céljainak megfelelő minőségpolitikát fogalmazzon meg,
illetve elérhető, reális és mérhető minőségcélokat tűzzön ki,
c) a cég fő szolgáltatási folyamatai és a minőségirányítási rendszer folyamatos
fejlesztését, tökéletesítését szolgáló rendszeres vezetőségi átvizsgálásokat végezzen az
5.6 fejezetben felsorolt be- és kimenő adatok vizsgálatával, illetve a vonatkozó
minőségirányítási eljárás-utasítás szerint, valamint az elért eredményeket fenntartsa, s
végül
d) biztosítsa a szükséges erőforrások rendelkezésre állását, a megfelelő szervezeti
felépítés és infrastruktúra kialakítását, a végrehajtó személyzet kiválasztása során
vegye figyelembe a képzettség, felkészültség és kompetencia követelményeit,
gondoskodjon a munkatársak folyamatos szakmai és minőségügyi képzéséről, illetve
továbbképzéséről, valamint a jó munkakörnyezet kialakításáról (lásd 5.5.1 és 6.
fejezet).
Tápiószecső, 2015. május 21.
Serbán Melinda
ügyvezető
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5.2 Vevőközpontúság
A vevők és más érdekelt felek igényeinek és elvárásainak középpontba állítása a
minőségirányítás egyik legfontosabb alapelve, ezért a Szervezet ezeket az elvárásokat
követelményekké alakítja át, fő szolgáltatási folyamatai bemenő adataiként kezeli (lásd 7.2.1
fejezet), majd a szolgáltatások végrehajtásának teljes időszakában figyelemmel kíséri e
követelmények teljesülését (lásd 8.2.3 és 8.2.4 fejezetek), valamint méri a vevők
megelégedettségi szintjét (lásd 8.2.1 fejezet).
A fentiek érdekében a cég folyamatos, illetve rendszeres kapcsolatot tart fenn
megrendelőivel, megbízóival és más érdekelt felekkel (lásd 7.2.3 fejezet), valamint arra
törekszik, hogy vevői meg nem fogalmazott, látens igényei is kielégítésre kerüljenek, a
megelégedettségi szint növelése céljából.
A vevői kör általános igényei és elvárásai:
• A Szervezet szolgáltatásával szemben a megrendelők igényes, alapos, szakszerű és
megbízható tevékenységet várnak el.
Az egyéb érdekelt felek elvárásai:
• Szervezet alkalmazottai általában a megfelelő munkakörnyezet kialakításában, a biztonsági
és szociális szükségletek megteremtésében, a folyamatos megbecsülésben, illetve
elismerésben, kreativitás lehetőségeiben érdekeltek, amelyeket a cég vezetésének
felelőssége biztosítani.
• A szervezet működésének fenntartása szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a
tulajdonos milyen pénzügyi és más piaci eredményeket vár el a cégtől, melyet a
menedzsmentnek mindenkor szem előtt kell tartania.
• A Szervezet megfelelő partnerkapcsolatokat kíván kialakítani a beszállítóival,
alvállalkozóival, valamint külső szakértőivel és szaktanácsadóival is, hogy közös
egyetértésben tisztázzák vevőik, megrendelőik, illetve megbízóik igényeit, megértsék azok
elvárásait, s ezáltal megfogalmazhassák közös érdekeiket, illetve az együttműködés céljait.
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5.3 Minőségpolitika
A Szervezet vezetése, összhangban a
minőségpolitikáját az alábbiakban teszi közzé:

szervezet

üzletpolitikai

célkitűzéseivel,

a) Felismerve, hogy cégünk léte vevőitől, megrendelőitől, megbízóitól függ, törekednünk
kell jelenkori, valamint jövőbeli igényeik megismerésére, és szolgáltatásaink
folyamatos fejlesztésére, piaci pozícióink megőrzése érdekében.
b) A Szervezet vezetése az üzletpolitikai és minőségcélok kitűzése érdekében,
folyamatosan figyelemmel kíséri a külső környezeti változásokat, s azokat értékelve
jelöli ki a fejlesztési, piacszerzési irányokat, illetve alakítja ki a cég jövőképét.
c) A Szervezet vezetése mindent megtesz a jó munkahelyi légkör, illetve munkakörnyezet
kialakításáért, arra törekszik, hogy munkatársait a lehető legszélesebb körben bevonja
a döntések előkészítésébe, s ezáltal mozgósítsa őket képességeik legjavát adni a
munkavégzéshez.
d) A munkatársak felkészültségét és képességeit képzéssel, illetve továbbképzéssel
fejleszti.
e) A célkitűzések hatékonyabb elérése érdekében, az ehhez szükséges erőforrások
biztosítását, és a szolgáltatási tevékenységeket folyamatokként irányítja,
meghatározva a fő-, illetve a támogató mellékfolyamatokat, azok bemenő és kimenő
adatait, továbbá a folyamatok kapcsolódási pontjait.
f) A szervezet eredményessége, hatásossága, illetve hatékonysága érdekében az
egymással összefüggő folyamatokat rendszerként azonosítja és irányítja.
g) A folyamatos tökéletesítés és fejlesztés céljából a szervezet alkalmazza a
célmeghatározás, folyamattervezés → végrehajtás megszervezése, végrehajtás →
figyelemmel kísérés, ellenőrzés → szükség esetén azonnali beavatkozás
minőségirányítási modelljét.
h) A tényeken, illetve pontos adatokon, információkon alapuló döntéshozatal érdekében,
szélesíti a szolgáltatási folyamatok és a vevői megelégedettség szintjének mérési
lehetőségeit, továbbá a megfelelő információáramlást a szervezeten belül.
i) Kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok kialakítására törekszik a beszállítókkal, illetve
alvállalkozóinkkal, a cég, valamint a minőség iránti elkötelezettségük fokozása
érdekében.
Tápiószecső, 2015.05.21.
Serbán Melinda
ügyvezető
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5.4 Tervezés
5.4.1

Minőségcélok

A Szervezet vezetése – összhangban a szervezet stratégiai célkitűzéseivel, a megfogalmazott
és kihirdetett minőségpolitikájával, valamint a folyamatos fejlesztés, illetve tökéletesítés iránti
elkötelezettségével minőségcélokat határozott meg és tűzött ki („FO-02 Minőségcélok” című
önálló dokumentum).
Ezeknek a céloknak a meghatározásakor a vezetőség többek között az alábbi szempontokat
vette figyelembe:
−

a minőségcélok mérhető adatokat tartalmaznak, hogy megkönnyítsék az eredményes
és hatékony vezetőségi átvizsgálásokat,

−

a cég által kiszolgált piacok jelenlegi és várható, jövőbeli igényeit,

−

a Szervezet szolgáltatásainak jelenlegi minőségét,

−

a piaci versenytársak hasonló szolgáltatásainak minőségét,

−

a vevők és az érdekelt felek megelégedettségi szintjeit, valamint

−

a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat, és lebontásukkal kapcsolatos szervezeti
felelősségi köröket.

A minőségcélok minden év januárjában, kerülnek meghatározásra, felelős: ügyvezető.
5.4.2

A minőségirányítási rendszer tervezése

A Szervezet vezetése gondoskodott arról, hogy
a) a minőségirányítási rendszer megtervezése a 4.1 fejezetben meghatározott általános,
illetve a 4.2 fejezetben leírt dokumentálási követelményeknek megfeleljen, illetve hogy
b) a minőségirányítási rendszer működőképességét akkor is fenntartja, ha a rendszerbe
módosításokat terveznek és vezetnek be.
A jelen dokumentumot ellenőriztem, használatát jóváhagyom:
…………………………….
Serbán Melinda
ügyvezető
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GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL

6.1

Gondoskodás az erőforrásokról

A Szervezet vezetése, illetve tulajdonosai folyamatosan figyelemmel kísérik és meghatározzák a
szervezet
működéséhez
és
stratégiájának
megvalósításához
szükséges
emberi,
beszállítói/alvállalkozói, információs, infrastrukturális, megfelelő munkakörnyezeti, és nem utolsó
sorban a pénzügyi erőforrásokat.

6.2

Emberi erőforrások

6.2.1

Általános rész, a személyzet kiválasztása

A Szervezet kidolgozott olyan módszereket és eljárásokat, amelyek célja, hogy a minőségirányítási
rendszerben meghatározott felelősségi, illetve hatáskörök betöltésével megbízott belső, valamint a –
megbízási szerződések alapján – foglalkoztatott külső munkatársait előre meghatározott
szempontrendszer szerint válassza ki. A kiválasztás elsősorban a feladat végrehajtásához szükséges
képzettségüknek, felkészültségüknek és tapasztalataiknak megfelelően történik, figyelembe véve a
vonatkozó jogszabályi előírásokat is.
Az ügyvezető munkaköri leírásokban határozza meg a munkatársak legfontosabb feladatait,
hatáskörüket, felelősségüket, munkájuk értékelési szempontjait, valamint a helyettesítések rendjét.
Az ügyvezető elsősorban felkészültségük, illetve képzettségük, továbbá a jogszabályi feltételeknek
való megfelelés szempontjai és a megbízó elvárásai alapján választja ki munkatársakat. A kiválasztást
követően, az ún. személyes beszélgetések során fel kell mérni a leendő munkatársak szakmai
hozzáértését, tapasztalatát, emberi tulajdonságait, motivációját és rátermettségét is.

6.2.2

Felkészültség, tudatosság és képzés

A Szervezet megfelelő képzési programot működtet a minőséget befolyásoló tevékenységet végző
munkatársai részére, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásai szerint:
−
−

−

az alkalmazottak szükséges szakmai, valamint minőségügyi képzésére,
a minőségtudat kialakítására és fejlesztésére, hogy a munkatársak tudatában legyenek
tevékenységük szerepével, fontosságával, továbbá hogy miképpen járulnak hozzá a
minőségcélok eléréséhez, valamint
az oktatási igények meghatározására, tervezésére és kiértékelésére.

A Szervezet minden munkatársa részére megállapítja, hogy milyen felkészültségre van szüksége
tevékenysége végrehajtásához, amihez éves képzési tervet készít. Az Éves képzési tervet (FO-03) a
MIR megbízott készíti el minden év januárjában, az ügyvezető igazgató hagyja jóvá és hajtja végre. A
képzésekkel kapcsolatban feljegyzés készül, amit minőségügyi feljegyzésekként kell kezelni, illetve
megőrizni. Amennyiben új munkatárs érkezik a szervezethez, minden előírt oktatásban részesíteni
kell, amit formalapon kell dokumentálni.

6.3

Infrastruktúra

A Szervezet annak érdekében, hogy a szolgáltatás messzemenően kielégítse a vevők igényeit,
folyamatosan gondoskodik az infrastrukturális, információs, beszállítói/alvállalkozói, illetve
partnerkapcsolati, munkahelyi, valamint az ezekhez szükséges pénzügyi feltételrendszer
meghatározásáról, azok beszerzéséről, fenntartásáról, figyelembe véve az érdekelt felek igényeit és
elvárásait is.
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A Szervezet megfelelő infrastrukturális hátteret alakított ki szolgáltatási műveleteinek
megalapozásához. Jól felszerelt bemutató- irodával rendelkezik, ahol a gazdasági társaság
adminisztrációja folyik, melyhez megfelelő számú, illetve teljesítményű irodatechnikai berendezés:
számítógép korszerű programokkal (folyamatok hardver és szoftvereszközei), fénymásoló, telefonok
és faxkészülék tartozik.
A beszállítói/alvállalkozói, illetve partnerkapcsolati feltételrendszer
A Szervezet korrekt partnerkapcsolatok kiépítésére törekszik alvállalkozóival és beszállítóival, azokkal
a kereskedelmi cégekkel, ahonnan a szolgáltatásaihoz szükséges felszerelési tárgyakat (kamerák,
kiegészítők stb.), berendezéseket beszerzi. A fentiek érdekében a Szervezet mindenekelőtt
optimalizálja partnereinek számát, kölcsönösen nyílt kommunikációra törekszik velük,
együttműködést kezdeményez azon folyamat-, illetve minőségképességének igazolásában, ösztönzi
őket a folyamatos tökéletesítésre, továbbá rendszeresen kiértékeli, elismeri, a partnerek megtett
erőfeszítéseit.
A pénzügyi feltételrendszer
A Szervezet minőségirányítási rendszerének bevezetésétől a vezetés folyamatosan megtervezi, és a
szervezet rendelkezésére bocsátja, illetve ellenőrzése alatt tartja azokat a pénzügyi erőforrásokat,
amelyek a minőségügyi rendszer fenntartásához, tökéletesítéséhez, valamint a cég minőségcéljainak
eléréséhez szükségesek.
A gazdasági társaság pénzügyi erőforrásainak irányítása felöleli mindazon tevékenységeket,
műveleteket, amelyek egyrészt számba veszik a lehetséges pénzügyi erőforrásokat, beleértve az
esetleges költség átcsoportosításokat is, másrészt meghatározza a szükséges ráfordításokat, az ún.
minőségköltségeket. A minőségköltségek elsősorban a minőségszabályozási folyamatok, azaz a
megelőzési és minőségértékelési műveletek költségeiből (pozitív kiadások), másodsorban pedig az
előforduló belső, illetve külső hibákat kiküszöbölő tevékenységek költségeiből (negatív kiadások)
állnak.
A megelőzési és minőségértékelési műveletek költségcsoportjai:
−

−

−

a minőségtervezésre, a minőségirányítási rendszer folyamatos működtetésére és
karbantartására, a vevők követelményeinek megállapítására, azok átvizsgálására, valamint a
szolgáltatási főfolyamatok megtervezésére fordított munkaidő költségei,
a folyamatok szabályozására, illetve a szolgáltatások minőségének folyamatos figyelemmel
kísérésére és az ellenőrzési rendszerre fordított költségek,
a mérésekhez szükséges kérdőívek, az adatgyűjtések és az adatelemzések rendszeren belüli
helyeinek, illetve leghatékonyabb módszereinek megtervezésére fordított költségek,

−

a mérések, adatgyűjtések, illetve adatelemzések végrehajtásának költségei,

−

a belső minőségügyi felülvizsgálatokra, auditokra fordított költségek,

−

a minőségügyi és szakmai képzésekre fordított költségek,

−

−

a folyamatos tökéletesítésre, fejlesztésre, és a megelőző tevékenységekre fordított költségek,
végül
a szakmai és az általános felelősségbiztosítás költségei.

Az előforduló belső, illetve külső hibákat kiküszöbölő tevékenységek lehetséges költségcsoportjai:
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−

a szolgáltatások teljesítése során előforduló eltérések, nem-megfelelőségek és reklamációk
kezelésére fordított költségek, a garanciavállalásból, valamint a szerviztevékenységből
származó költségek,

−

a helyesbítő tevékenységekre fordított költségek,

−

a kárfelelősség viseléséből eredő költségek, valamint

−

az esetleges piacvesztésből eredő költségek.

A minőségköltségek alakulása nemcsak a cég pénzügyi erőforrásaira van közvetlen hatással, hanem a
szervezet minőségirányítási rendszerének eredményességére, hatásosságára és hatékonyságára is,
ezért a fentebb felsorolt költségcsoportokra vonatkozó pénzügyi jelentések minden esetben tárgyát
képezik a vezetőségi átvizsgálásoknak.

6.4

Munkakörnyezet

A Szervezet a munkatársak motiváltsága, megelégedettsége, teljesítménynövelése, és végső soron a
szervezet eredményessége érdekében meghatározza, illetve megteremti a munkakörnyezetnek
azokat az emberi, valamint fizikai tényezőit, amelyek szolgáltatásainak megfelelőségét
befolyásolhatják. A Szervezet gondoskodik dolgozói munkavégzéséhez szükséges kulturált irodáról és
szociális helyiségekről.
Hivatkozás:
-

FO-03 Képzési terv

A jelen dokumentumot ellenőriztem, használatát jóváhagyom:
…………………………….
Serbán Melinda
ügyvezető
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7.1 A szolgáltatási folyamatok megtervezése
A Szervezet a mind nagyobb vevői megelégedettség elérése céljából megtervezi szolgáltatási
folyamatait, amelyek egyben a megfogalmazott minőségpolitika megvalósításához, illetve a
meghatározott minőségcélok eléréséhez, valamint a megbízók – szerződésekbe foglalt –
követelményeinek teljesítéséhez szükségesek.
A Szervezet a tervezés első lépésében meghatározza, hogy milyen fő-, illetve
mellékfolyamatokra van szükség szolgáltatásai teljesítéséhez, a vevők és más érdekelt felek
követelményeinek kielégítése érdekében. Ezt követően lehet megtervezni a folyamatok
egyes lépéseit, a tevékenységsorokat, a módszereket, a szolgáltatási folyamatok figyelemmel
kísérését, az ellenőrzéseket, a képzési szükségleteket, a szükséges információkat és az
erőforrásokat.
Az egyes szolgáltatások teljesítésének, illetve megvalósítási folyamatainak tervezése során
mindig figyelembe veszik a cég minőségpolitikáját, és a kitűzött minőségcélokat.
A vagyonvédelmi rendszerek kiépítésének megtervezése a munkaterületek bejárásával
egybekötött igényfelméréssel kezdődik, majd a megrendelés kidolgozásával zárul.
A vagyonvédelmi szolgáltatás megszervezését követően a szolgáltatási főfolyamatok már
ciklikusak, ezért a feladatok is többé-kevésbé rutinszerűen ismétlődnek, így a tervezésnél az
ismétlődő folyamatok legfontosabb lépéseit kell csak rögzíteni.
7.2 A vevővel kapcsolatos folyamatok
7.2.1

A szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása

A Szervezet – a vevőközpontúság minőségirányítási alapelvének megfelelően – folyamatosan
arra törekszik, hogy pontosan felmérje, illetve meghatározza az érdekelt felek (a
tulajdonosok, az alkalmazottak, a partnerek), de mindenekelőtt megbízóinak, vevőinek az
alábbi követelményeit:
a) a szerződésekben előírt követelmények, illetve igények kielégítését,
b) a cég szolgáltatásait igénybevevők meg nem határozott, látens igényeit, mint a
dolgozók kulturált magatartását, illetve megjelenését, a szerződésbe nem foglalt
egyéni vevői többletelvárásokat is, továbbá
c) a társaság szolgáltatásaira, tevékenységi köreire vonatkozó jogszabályi, valamint
szabványi előírásokat.
A tevékenységi formák végrehajtásának eredményessége érdekében, a piackutatás
segítségével meghatározhatók mindazok az információk, amelyek a Szervezet gazdasági
helyzetének értékeléséhez, egyensúlyban tartásához, szolgáltatásainak bővítéséhez, illetve a
fejlesztésekhez szükségesek.

Kiadás dátuma:
2015.05.21.

változat: 3

MK-7

Oldal: 1/6

Minőségirányítási kézikönyv

7
A szolgáltatás teljesítése

A közvetlen vevői megkeresések vagy ajánlatkérések időszakában az ügyvezető vagy az
irodavezető pontosan rögzíti, feljegyzi az ügyfél igényeit, melynek egyértelmű, világos
megfogalmazására törekedve a megbízóval való egyeztetés teljes szakaszában, biztosítva a
vevői igények további feldolgozását, követelményekké történő átalakítását. Szükség szerint
pótolja a hiányzó információkat, elvégzi az ezzel kapcsolatosan végrehajtandó feladatokat
(például területbejárást folytat), előkészítve ezáltal a megfelelő árajánlat adását, illetve a
szerződéstervezet elkészítését.
7.2.2

A szolgáltatásokra vonatkozó követelmények átvizsgálása

Alapvető üzlet-, illetve minőségpolitikai követelmény, hogy a Szervezet szolgáltatásait
mindenkor a szerződésekben vállalt kötelezettségeknek és vevői elvárásoknak, az érvényes
jogszabályoknak, valamint az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 7.2.2 fejezetében
meghatározott elveknek megfelelően végezze.
A Szervezet a szerződések megfelelő előkészítésével és aláírásuk előtti átvizsgálásával
biztosítja, hogy
a) a szolgáltatásokra vonatkozó vevői igények, követelmények pontosan és
dokumentáltan legyenek meghatározva,
b) amennyiben a vevő nem adott dokumentált nyilatkozatot e követelményekről,
azokat még a megrendelés előtt elfogadja,
c) az ajánlat, a megrendelés vagy megbízás és a szerződés követelményei közötti
esetleges eltérések tisztázásra kerüljenek, továbbá
d) garantálja, hogy a társaság rendelkezik azokkal a kondíciókkal, amelyekkel a
megrendelésekben, illetve szerződésekben foglaltakat teljesíteni tudja.
A teljesítések minőségének biztosítása céljából a szerződések vizsgálata szabályozottan
történik. A szerződéskötés csak a szükséges felülvizsgálatok befejezése után történhet meg,
valamint ha a szerződés teljesíthetősége biztosított.
7.2.3

Kapcsolattartás a vevővel

A Szervezet meghatározta, illetve megvalósította vevői körével a kapcsolattartás módozatait,
megfelelő formáit:
−
−

−

a szolgáltatásaira vonatkozó aktuális információk gyűjtése,
az érdeklődések, észrevételek, megbízások és szerződések, illetve azok szükséges
módosításai, valamint
a vevőktől érkező visszajelzések, panaszok és reklamációk vonatkozásában.

Minden, vevőtől érkező észrevétel, reklamáció kivizsgálását, a vizsgálati jelentések vagy
jegyzőkönyvek elkészítését, a szükséges helyesbítő tevékenységek lebonyolítását – a MKR
képviselő vagy MKR megbízott felügyelete mellett – az ügyvezető hajtja végre.
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A vizsgálatot, ha szükséges a vevő (vagy az általa kijelölt személy) bevonásával kell
lefolytatni, amelyről közös ténymegállapító jegyzőkönyv készül. Egyet nem értés esetén a
különböző véleményeket a felek záradékban rögzítik.
7.4 Beszerzés
7.4.1

A beszerzés folyamata

A beszerzési folyamatok szabályozásának célja, hogy biztosítsa a beszállítóinak,
alvállalkozóinak, külső szakértőinek, illetve szaktanácsadóinak az általuk nyújtott
szolgáltatások, illetve termékek megfelelősége, és más meghatározott követelmények
alapján történő bevonását, megbízását.
A szabályozás célja továbbá, hogy
−

−

−

−

a cég tevékenységéhez beszerzett termékek, eszközök szállítását, valamint a
megbízott külső partnerek kiválasztását és rendszeres kiértékelését a minőség, a
határidők betartása és a költségek szempontjából elősegítse,
szabályozza a beszállítók, külső partnerek megfelelőségének kiértékelését, az
értékelés alapján azok meghatározott kategóriákba, osztályokba sorolását, és a
beszállítók, partnerek nyilvántartásának naprakész vezetését,
biztosítsa a beszállítók, partnerek által nyújtott termékek, szellemi termékek és
szolgáltatások rendszeres felülvizsgálatával azok megfelelőségét, s ezáltal
biztosítva legyen a Szervezet tevékenységének ellátásához szükséges külső
szakembergárda.

A beszerzés szabályozása azokat a módszereket írja le, ahogyan a beszállítók, alvállalkozók,
illetve külső partnerek kiválasztása, minősítése és jóváhagyása, az e folyamatokhoz tartozó
dokumentumok, feljegyzések felülvizsgálata, valamint a beszerzett termékek és
szolgáltatások ellenőrzése, igazolása történik.
A Szervezet szolgáltatási feladatainak ellátásához kétféle beszerzési eljárás szükséges:
−
−

különféle berendezések, anyagok és eszközök beszerzését,
alvállalkozók, külső szakemberek szerződéses alkalmazása.

A beszerzés, vásárlás során az ügyvezető a feladata, hogy az igényléseken szereplő különféle
anyagok, eszközök beszerzését mindenkor az „FO-04 Beszállítói adatlap”-on szereplőktől
biztosítsa. Egyedi, sürgős esetben a beszállítói adatlapon nem szereplőktől is lehet
beszerezni, a beszállítót, külső partnert ilyenkor utólag minősíteni kell.
A beszállítók, alvállalkozók, külső partnerek minősítését évente egyszer a MIR képviselő sé
az ügyvezető együtt végzi el. Egyedi beszállító vagy alvállalkozó esetén, ha a beszállítás
megismétlődése nem valószínű, a minősítés a beszállított termékre, szolgáltatásra
korlátozódik. A még nem minősített beszállító, alvállalkozó, illetve külső partner
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kiértékelését, illetve minősítését, valamint a már minősített beszállító soron kívüli
felülvizsgálatát ugyancsak az ügyvezető kezdeményezi. A beszállító, alvállalkozó, külső
partner minősítése mindenképpen szükséges, ha
−
új beszállító, alvállalkozó, külső partner alkalmazása,
−
a termék vagy szolgáltatás jelentős minőségromlása, illetve
−
a rendszeres vagy időszakos felülvizsgálatok ezt indokolttá teszik.
A beszállítók minősítésük alapján:
- „Elfogadott”
- „Nem elfogadott” kategóriába sorolhatók.
Elfogadott kategóriába azon beszállítók kerülnek,akik a minősítés során 5,1 pontos minimum
átlag eredményt elérnek.

7.4.2

Beszerzési információ

A beszerzési dokumentumoknak (megrendelés, számla, szállítólevél) minden esetben
tartalmazniuk kell a beszállító, az alvállalkozó vagy a külső partner adatait, a megrendelt
termék vagy szolgáltatás megnevezését, leírását, a teljesítés ütemezését és végső
határidejét, a végrehajtás módját, valamint egyéb megkívánt minőségi követelményeket.
A beszerzési dokumentumokat az adminisztrátor vagy az irodavezető készíti el, s kiadásuk
előtt a az ügyvezető vizsgálja át, illetve hagyja jóvá. A beszerzési dokumentum formai és
tartalmi helyességéről annak elkészítője gondoskodik. Az előzőek értelmében a beszerzési
dokumentum készítőjének gondoskodnia kell arról is, hogy a megrendelt termékre
(szolgáltatásra) vonatkozó minden olyan dokumentáció, illetve információ rendelkezésre
álljon, amely tartalmazza annak:
−
részletes leírását (specifikációját),
−
átvételi feltételeit, kritériumát,
−
használati előírásait és más
−
minőségi követelményeket.
−

7.4.3

A beszerzett termék igazolása

A beszállítások végrehajtását a termékek vonatkozásában minden esetben figyelemmel kell
kísérni. A beszállított termékek átvétele során ellenőrizni, majd igazolni (verifikálni) kell –
például a számla vagy szállítólevél dátumozott aláírásával – a beszerzési dokumentumnak
megfelelő minőséget, mennyiséget, valamint a szállítmány sértetlenségét.
A szállítmánnyal kapcsolatos nem-megfelelőség esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és
annak egy példányával a beszállítót soron kívül értesíteni kell az eltérés okának mielőbbi
kiderítésének érdekében.
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7.5 Szolgáltatások nyújtása
7.5.1

A szolgáltatások végrehajtásának szabályozása

A szabályozás célja, hogy a Szervezet tevékenységeinek tervszerű lebonyolítása, a
folyamatok figyelemmel kísérésének, ellenőrzésének, illetve – ahol lehet – mérésének
meghatározása az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 7.5.1 fejezetében maghatározott
elveknek megfeleljenek, s e tevékenységi formákat munkatársai magas szakmai színvonalon
végezzék. A Szervezet a tevékenységét – a vevői követelményeknek és a saját elvárásainak
való megfelelés érdekében – minőségirányítási eljárás-utasítással és munkautasítással
szabályozza. A szervezet két EU-7.5.1 eljárás utasítással rendelkezik.
7.5.2

A szolgáltatások végrehajtási folyamatainak érvényesítése (validálás)

Kizárva. A kizárás oka: a Szervezet tevékenysége nem olyan folyamat, amelynek
eredményességét, minőségét ne lehetne ellenőrzéssel igazolni, az azt követő figyelemmel
kisérés vagy mérés útján.
7.5.3

Azonosítás és nyomonkövethetőség

A Szervezet az azonosítás és nyomonkövethetőség alatt elsősorban a szolgáltatások
teljesítése során keletkező dokumentumok, feljegyzések, a beérkeztetett vagy kiküldött
levelek, iratok egyedi azonosítását, illetve kezelését érti.
A vagyonvédelmi tevékenységek azonosítása és nyomon követhetősége a tevékenységi
listák, valamint a tervszerű és rendszeres ellenőrzések, illetve az ellenőrzések
tapasztalatainak feljegyzése alapján történik.
7.5.4

A vevő tulajdona

Azért, hogy a vevő tulajdonát képező, és a Szervezet rendelkezésére bocsátott termékek el
ne vesszenek, meg ne rongálódjanak, ne károsodjanak, vagy más módon felhasználásra
alkalmatlanná ne váljanak, elsősorban az ügyvezetőt és a munkatársakat terheli felelősség,
de e felelősség minden munkatársra kiterjed, aki ilyen termékeket kezel, használ.
A megbízó, megrendelő szervezet általában az alábbi termékeket bocsátja a cég
rendelkezésére:
−
épületeket és épületekben helyiségeket, valamint azok berendezési tárgyait.
A Szervezet köteles a rendelkezésére bocsátott épületek, helyiségek és azok berendezési
tárgyainak állagát megóvni.
Helyrehozhatatlan rongálódások, károsodások esetén vizsgálatot szükséges lefolytatni, s
arról a megbízót írásban haladéktalanul tájékoztatni. Ugyanez az eljárás a rendelkezésre
Kiadás dátuma:
2015.05.21.

változat: 3

MK-7

Oldal: 5/6

Minőségirányítási kézikönyv

7
A szolgáltatás teljesítése

bocsátott egyéb eszközök, felszerelési tárgyak, stb. elvesztése, megrongálódása, vagy más
módon felhasználásra alkalmatlanná válása esetén is.
7.5.5

A termék állagának megőrzése

A szabályozás alapvető célja, hogy a Szervezet szolgáltatási tevékenysége során, a beszerzett
termékek, áruféleségek kezelésének, tárolásának, állagmegőrzésének, valamint
kiszállításának szabályozása az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 7.5.5 fejezetében
megfogalmazott irányelvek alapján történjen, ezáltal megelőzze azok károsodását, sérülését.
A Szervezetnél a beszerzett termékek állagának megóvásáért a központi beszerzéseket
bonyolító ügyvezető és irodavezető felelős.
7.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése
A szervezet tevékenysége során alkalmaz megfigyelő, illetőleg mérőberendezéseket.
mérőeszközöket nem szükséges kalibrálni/hitelesíttetni.

A

A szervezet egy fali szkennert, illetőleg multimétereket, GPS nyomkövető rendszert (3db)
alkalmaz tevékenysége során.

A jelen dokumentumot ellenőriztem, használatát jóváhagyom:

…………………………….
Serbán Melinda
ügyvezető
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Mérés, elemzés és fejlesztés

8.1 Általános rész
A Szervezet a szolgáltatási folyamatainak, valamint a kialakított és bevezetett
minőségirányítási rendszerének megfelelősége, illetve azok folyamatos fejlesztése,
tökéletesítése érdekében meghatározza, megtervezi a figyelemmel kísérések, a lehetséges
mérések és kiértékelések szükséges tevékenységi formáit, módszereit, beleértve a statisztikai
módszereket is. Ezek felölelik mindazoknak az adatoknak, információknak a – meghatározott
időközökben való – feljegyzését, összegyűjtését, elemzését, összegzését, valamint az
érintettek, illetve érdekeltek részére történő közlését, amelyek a szervezet teljesítésének
figyelemmel kíséréséhez és fejlesztéséhez fontosak.
A Szervezet adatgyűjtést és adatelemzést folytat – a gazdasági társaság pénzügyi
erőforrásainak irányítása során – a minőségköltségek alakulására vonatkozón, valamint a
külső partnerei, beszállítói, illetve alvállalkozói tevékenységének kiértékelése és minősítése
időszakában (lásd 7.4.1 fejezet).
Dokumentált eljárásokat dolgozott ki továbbá a mérés, elemzés és fejlesztés tárgyköreiben:
−
−

a belső auditokra (lásd 8.2.2 fejezet),
a nemmegfelőségek kezelésére (lásd 8.3 fejezet),

A meghatározott módszerekkel összegyűjtött, összegzett és kiértékelt adatok, valamint a fenti
eljárások alkalmazása során keletkezett információk minden esetben bemenetét képezik a
vezetőségi átvizsgálásoknak (lásd 5.6.2 fejezet), a hatásos, illetve hatékony szervezetirányítás,
szervezetfejlesztés támogatása érdekében.
8.2 Figyelemmel kísérés és mérés
8.2.1

A vevő megelégedettsége

A Szervezet – a minőségirányítási rendszer eredményességének, hatásosságának mérése
érdekében – folyamatosan figyelemmel kíséri a vevők, és más érdekelt felek, elsősorban a
tulajdonosok és az alkalmazottak (belső vevők) megelégedettségére vonatkozó információkat.
A vevői megelégedettség mérések, illetve a kapott adatok kiértékelésének rendszeres
alkalmazásáért a MIR megbízott a felelős. Évente kérdőívet állít össze, amelyben a
szolgáltatások megfelelőségének teljesülését értékelhetik a megbízók. Az értékelés szintén
pontrendszerrel (1-től 5-ig való osztályozással), s az adatok feldolgozása, illetve kiértékelése is
az előző pontban leírtaknak megfelelően történik.
A vevői megelégedettségre vonatkozó információforrások lehetnek továbbá a vevői
észrevételek és panaszok, valamint minden olyan adat, ami a vevőkkel való közvetlen
kapcsolattartásból ered.
A feldolgozott adatok értékelése, s azok alapján a folyamatos fejlesztés, tökéletesítés, illetve a
vevői megelégedettség fokozását szolgáló intézkedések meghozatala a vezetőségi
átvizsgálásokon résztvevő vezetés feladatát képezik.
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8.2.2

Belső audit

A belső auditok alkalmazásának célja, a bevezetésre került minőségirányítási rendszer
működésének – meghatározott időszakonkénti – felülvizsgálata és folyamatos javítása,
helyesbítése, tökéletesítése, illetve fejlesztése annak érdekében, hogy az mindenben
megfeleljen az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek, valamint erről a Szervezet
vezetésének rendszeres tájékoztatása.
A belső minőségügyi felülvizsgálatok, auditok kiterjednek a Szervezet minőségirányítási
rendszerének valamennyi területére. Az eljárás hatékony alkalmazásáért a MIR megbízott és
az ügyvezető együttesen felelősek. A MIR megbízott felel az auditok tervezéséért és azok
tervszerű végrehajtásáért, az eredmények kiértékeléséért, valamint a jelentések
elkészítéséért.
A belső auditok végrehajtásáért azok a munkatársak, valamint külső tanácsadók felelősek, akik
a vizsgálatok végrehajtására az ügyvezetőtől megbízást kaptak.
A belső auditok alapvető feladata annak megállapítása, hogy
−

−
−

a folyamatokat, illetve a dokumentált eljárásokat az utasításoknak megfelelően végzik-e a
munkatársak,
az alkalmazott folyamatok alkalmasak-e a folyamatkövetelmények teljesítésére, valamint
a folyamatjavító, helyesbítő és megelőző intézkedések hatásosak-e.

A Szervezet vezetése a minőségirányítási rendszer hatékonyságát a belső auditok segítségével
rendszeresen ellenőrzi és értékeli. Évente tartott belső felülvizsgálatok kiterjednek a
minőségirányítási rendszer teljes körű ellenőrzésére.
Az auditok eredményei Belső auit összegző jelentésben kerülnek rögzítésre. Amennyiben
helyesbítő intézkedésekről születik döntés, akkor a felelősöket és határidőket rögzíteni, illetve
a bevezetett intézkedések hatékonyságát is vizsgálni kell. Soron kívüli – előre nem tervezett –
auditokat szükséges tartani, ha a minőségi problémák súlyossága azt indokolttá teszi. A
Szervezet vezetése – az évente egy alkalommal végrehajtott vezetőségi átvizsgálások
keretében – átfogóan értékeli a belső auditorok tevékenységét, és az auditjelentéseket
minden esetben felhasználja a minőségirányítási rendszer működésének, illetve
hatékonyságának megítéléséhez.
8.2.3

A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése

A Szervezet a minőségirányítási rendszerének kialakítása során meghatározta fő szolgáltatási
folyamatát és az annak alárendelt, illetve az azt támogató mellékfolyamatokat is (lásd 0.2
fejezet).
A fő szolgáltatási folyamat bemenetét, inputját minden esetben a vevők, megrendelők, de a
többi érdekelt fél igényeinek követelményekké alakítása jelenti (lásd 7.2.1 fejezet), a
szolgáltatás kimenete, outputja pedig a vevők és más érdekelt felek megelégedettsége. A
vevők, illetve az érdekelt felek megelégedettségét folyamatosan mérni szükséges (lásd 8.2.1
fejezet), hogy értékelni lehessen a követelmények, elvárások teljesülését. A Szervezet
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ugyanígy megfelelő módszereket alkalmaz a szolgáltatási főfolyamata, valamint azoknak a
támogató mellékfolyamatoknak a figyelemmel kísérésére és mérésére is, amelyek a vevők
követelményeinek teljesítéséhez szükségesek (lásd 8.2.4 fejezet).
A Szervezet a folyamatai teljesítőképességének, azaz minőségképességének méréséhez
alapvetően az alábbi tényezők alakulását kíséri figyelemmel:
• a folyamatok hatásosságát, eredményességét, ahol a tevékenységek elért és mérhető
eredményeit a tervezett eredményekkel (minőségcélokkal, lásd 5.4.1 fejezet) hasonlítja
össze, vagyis a folyamat outputját a vevő igényeinek kielégítésével,
• a folyamatok hatékonyságát, ahol a tevékenységek elért és mérhető eredményeit a
felhasznált erőforrások mértékével veti össze, vagyis a költségeket a hatásossággal, s végül
• a folyamatok rugalmasságát, alkalmazkodóképességét figyeli, vagyis hogy a folyamatok
hatásossága, eredményessége és hatékonysága hosszabb idő elteltével is állandó értékeket
mutatnak-e.
E három tényező figyelemmel kísérése megmutatja, hogy a folyamatok milyen mértékben
felelnek meg rendeltetésüknek, ezen túlmenően alapját képezheti – az MSZ EN ISO 9004:2010
szabvány 8.5.4 pontja szerinti – folyamattökéletesítésnek, szervezetfejlesztésnek is.
8.2.4

A szolgáltatási főfolyamatok figyelemmel kísérése és mérése

A belső szabályozás célja, olyan ellenőrzési, figyelemmel kísérési, mérési módszerek
kialakítása és alkalmazása, amelyek
−

−

−

−

alapvetően megfelelnek az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány vonatkozó
követelményeinek,
elősegítik a Szervezet szolgáltatásainak végrehajtására – szerződésekben – előírt
kötelezettségek, illetve követelmények teljesítésének figyelemmel kísérését,
az elfogadás kritériumainak való megfelelőség bizonyítékait dokumentálják, feljegyzik,
továbbá
biztosítják a cég fő tevékenységére vonatkozó, a vevő és a cég vezetése által
megkövetelt valamennyi lényeges szolgáltatási paraméter teljesülésének figyelését,
ellenőrzését és – ahol lehet – mérését, a folyamatos fejlesztés, tökéletesítés céljából.

A szabályozás alkalmazása kiterjed Szervezet alvállalkozói, beszállítói, illetve külső partnerei
által nyújtott szolgáltatási tevékenységekre is.
A folyamatos figyelemmel kíséréséért a munkatársak, a rendszeres ellenőrzéséért pedig az
ügyvezető felelős.
A cég munkatársai, a szolgáltatási folyamatok rendszeres ellenőrzésével, illetve figyelemmel
kísérésével kapcsolatos tevékenységüket elsősorban az eljárás utasításokban meghatározottak
szerint végzik, ez biztosítja a vezetés számára, hogy a szolgáltatási műveletek valamennyi
lényeges paraméterének méréséhez és elemzéséhez szükséges – megfelelő mennyiségű –
adat álljon rendelkezésre.
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A Szervezetnél az ellenőrzések a folyamatszabályozás fontos részét képezik, a szolgáltatások
jellegéből adódóan azonban csak folyamatközi ellenőrzések valósíthatók meg, amelyek
periodikus jellegű, azaz visszatérően ismétlődő, többszintű vezetői kontrollt jelentenek.
A Szervezet az egyes folyamatfázisok kontrollált állapotát feljegyzik, és csak a pozitív
eredménnyel zárult ellenőrzést (teljesítésigazolást) követően engedélyezhetik a szolgáltatási
művelet továbbfolytatását. Ez azt jelenti, hogy a folyamatok kizárólag abban az esetben
folytatódhatnak, ha az ellenőrzések nem tártak fel jelentős, a minőségre is kiható hibákat.
Ettől eltérni kizárólag a vevő jóváhagyásával lehet, amennyiben ez nem ütközik valamilyen
jogszabályba.
8.3 A nem megfelelő szolgáltatási tevékenységek, eltérések kezelése
Alapvető követelmény, hogy a Szervezet a nem megfelelő, eltérő szolgáltatási
tevékenységeket az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 8.3 fejezetében meghatározott elveknek
megfelelően kezelje, s ezzel minimalizálja annak lehetőségét, hogy folyamatainak végrehajtása
során előforduló hibák, nem-megfelelőségek megismétlődjenek.
A szabályozás célja olyan módszer kialakítása és alkalmazása, amely biztosítja, hogy az
ellenőrzések, figyelemmel kísérések végrehajtása során nem megfelelőnek értékelt
szolgáltatási tevékenységek minden esetben átvizsgálásra kerüljenek, az azonnali hibajavító,
helyesbítő, majd a megelőző intézkedések meghatározása érdekében. E tevékenység egyaránt
kiterjed a cég kijelölt és felhatalmazott munkatársai által önállóan, valamint a vevővel közösen
– a nem megfelelőnek értékelt szolgáltatási tevékenységek kiszűrése céljából – végrehajtott
ellenőrzésekre és figyelemmel kísérésekre.
A Szervezet által végzett szolgáltatásokban, és a beszállítóinak, alvállalkozóinak
tevékenységében előforduló hibákat bármelyik munkatárs eltérési jelentésben rögzítheti, a
hiba okának, a javasolt hibajavító tevékenység, illetve a helyesbítő és megelőző intézkedések
megjelölésével együtt. A nem megfelelő szolgáltatási tevékenységet – a soron kívül
lefolytatott hibajavító, illetve helyesbítő tevékenység befejezéséig – azonnal le kell állítani.
8.4 Az adatok elemzése
Az adatok elemzésének célja – a Szervezet minőségirányítási rendszere megfelelőségének és
hatásosságának, eredményességének meghatározása, valamint a szükséges javító,
tökéletesítő, fejlesztő intézkedések kitűzése érdekében – létrehozni, illetve alkalmazni olyan
adatgyűjtési és elemzési módszereket, amelyekkel a szolgáltatási tevékenységek
teljesítményét mérni, s ez által a folyamatokat szabályozni lehet.
Az adatelemzési, statisztikai módszereket alkalmazni lehet a cég minden olyan területén, ahol
a minőségirányítási rendszer működése következtében megfelelő adatbázis áll rendelkezésre,
és amelynek értékelésével a rendszer javítása és folyamatos fejlesztése, tökéletesítése
megvalósítható.
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A statisztikai módszerek elsősorban adatelemzésekre és folyamat-optimalizálásra szolgálnak.
Az értékelés eredményeként szükség szerint javító, helyesbítő és megelőző intézkedéseket kell
kezdeményezni.
8.5 Fejlesztés
8.5.1

Folyamatos fejlesztés

A Szervezet a bevezetett minőségirányítási rendszerének folyamatos fejlesztését az alábbi
tevékenységek, és folyamatok útján kívánja előmozdítani:
−
−

−

−

−

−

−
−
−
−

minőségpolitikájának megfogalmazásával, közzétételével és ellenőrzés alatt tartásával,
mérhető minőségcélok kitűzésével a szervezet minden érintett funkciója és szintje
számára,
a minőségirányítási rendszer – tervszerű időközönként végrehajtott – vezetőségi
átvizsgálásával, illetve az ott meghozott döntésekkel,
a szervezet pénzügyi feltételrendszerében a minőségköltségekre elkülönített anyagi
ráfordításokkal,
a szolgáltatási műveletek végrehajtásának megfelelő szabályozásával, és az
ellenőrzések, illetve a figyelemmel kísérés során felfedett eltérések, nemmegfelelőségek gyors kijavításával,
a beszállítók, alvállalkozók, külső partnerek minőségképességének rendszeres
vizsgálatával és kiértékelésével,
a vevők megelégedettségének mérésével,
belső auditok végrehajtásával,
adatok folyamatos gyűjtésével, s azok feldolgozásával, elemzésével, végül
helyesbítő és megelőző tevékenységek végzésével.

A cég folyamatosan törekszik folyamatai fejlesztésére, tökéletesítésére, nehogy súlyos
probléma felmerülése, különösen vevői panasz vagy reklamáció fedje fel annak
szükségességét.
8.5.2

Helyesbítő tevékenységek

A Szervezet a szolgáltatási műveleteinek végrehajtása, valamint a minőségirányítási
rendszerének működtetése során keletkezett, illetve feltárt eltérések, hibák vagy más nem
kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére helyesbítő tevékenységeket alkalmaz, hogy elkerülje
a nem-megfelelőségek megismétlődését, s ez által is fejlessze, tökéletesítse szolgáltatási fő- és
támogató mellékfolyamatait. Az eltérések, hibák jelentése minden munkatárs kötelessége.
A helyesbítő intézkedések meghatározása, elrendelése és végrehajtásának ellenőrzése
elsősorban az ügyvezető felelőssége.
Az eltérésekről, valamint a helyesbítő intézkedésekről készült feljegyzések megfelelő
adatainak összegzése, illetve elemzése az MIR megbízott és az ügyvezető együttes feladata.
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A Szervezeten belül eltérést, hibát leggyakrabban a szolgáltatási műveletek ellenőrzése, illetve
figyelemmel kísérése hozhat felszínre, eltérésként kell kezelni természetesen a vevők,
megrendelők negatív észrevételeit és panaszait is.
A keletkezett és felfedett eltérésről bármely munkatárs készíthet feljegyzést, amelyben
rögzíteni szükséges a nem-megfelelőség rövid leírását, annak megállapított okát (vagy okait),
valamint a javasolt hibajavító, helyesbítő, sőt megelőző tevékenységeket is. A kivizsgálást az
ügyvezetőnek kell végrehajtani, aki e tevékenységébe külső szakértőt, tanácsadót is bevonhat.
Ezt követően lehet csak az eltérést olyan meghatározott intézkedéssel kiküszöbölni, amely
megakadályozhatja annak ismételt előfordulását.
8.5.3

Megelőző tevékenységek

A Szervezet annak érdekében, hogy szolgáltatási műveletei, valamint minőségirányítási
rendszerének működtetése során elkerülje, illetve kiküszöbölje a lehetséges eltérések vagy
más esetlegesen bekövetkező nem kívánatos helyzetek okát, megelőző tevékenységeket és
módszereket alkalmaz.
A megelőző tevékenységek és intézkedések meghatározása a cég vezetésének felelőssége,
végrehajtásuk pedig a munkatársak feladata.
A Szervezet az alábbi dokumentált eljárásokat, illetve szabályozott folyamatait alkalmazza – a
lehetséges eltérések okainak kiküszöbölésére, a hibák prevenciójára – megelőző
tevékenységként:
−

−
−

−

−
−

a szolgáltatási műveletek szabályozását, valamint azzal összefüggésben a feladatok, a
felelősségi és hatáskörök pontos meghatározását,
a vezetőségi átvizsgálásokat,
a személyzet körültekintő kiválasztását, képzését, minősítését és a vállalati
feltételrendszer, munkakörnyezet kialakítását,
a beszállítók, alvállalkozók, illetve külső partnerek kiválasztását, minősítésüket és
időszakos felülvizsgálatukat,
a belső auditokat, végül
a szolgáltatási főfolyamatok, tevékenységek, illetve az egyes munkafázisok
ellenőrzését, figyelemmel kísérését és – ahol lehet – mérését.

A jelen dokumentumot ellenőriztem, használatát jóváhagyom:
…………………………….
Serbán Melinda
ügyvezető
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