
ÁTÁLLÁS AZ ÚJ ISO 9001: 2015 
SZABVÁNYRA –

GYAKORLATI PÉLDA

Hogyan, milyen lépésekben állt át az új szabványra az Industrieplan Kft? 



Industrieplan Kft.
• Műszaki tervező, forgalmazó és kivitelező cég

• 1997 óta működik

• Árbevétel: 1.018 MFt

• Létszám: 14+1 fő (+kb.40)

• Tervez, forgalmaz, kivitelez, és szerviztevékenységet 
folytat (berendezések és kisgépek is)

• Projektmenedzsment (külföldön is: Szentpétervár, 
Mexikó)



2017. 11. 07.



Az Industrieplan Kft.                   és a minőségügy

• 2002 – 9001:2001 tanácsadó cég 
segítségével, „szükséges rossz” –
versenyképesség érdekében vágjunk bele

• 2005 – ISO-s kolléga – nagy dosszié –
audit előtt pánik és 36 órás napok

• 2008

• 2011 – 9001:2009

• 2014



• 2015 – ügyvezető kitűzte a célt: 

- közeledjen egymáshoz a szabványnak való megfelelés és a valóság

- folyamatosan, ne kampányszerűen (…mert jön az audit…)

- ha kell, igazítsunk a Kézikönyvön, a munkautasításokon, a minőségügyi 
bizonylatokon

HOZZUNK KI TÖBBET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSBÓL – gondolkodjunk el azon, miért is jó 
ez nekünk!

• 2015. őszi Nemzeti Minőségügyi Konferencia – JÖN AZ ÚJ SZABVÁNY! =>

• 2016. tavasza – az utolsó (felülvizsgálati) audit a régi szabvány szerint =>

• 2017. megújító audit => ÁTÁLLUNK – dokumentáció egyszerűbb



TERV:
• Ütemezés (nagyon nagy vonalakban, fix: 2017. május: audit)

• Szervezeti felépítés, szervezeti ábra a működés szerint

• Folyamatok újragondolása – munkacsoportok – folyamatábrák

• Az egyes folyamatok leírása

NAGY LÉPÉS A SIKER FELÉ: belső auditori képzést nyertünk!!!

És ekkor kitört a pánik.



Nehézségek – vagy mégsem?

• Kézikönyv vagy a szervezet  belső és külső környezetének leírása?

• Lényeges érdekelt felek (külső és belső)

• Kockázatelemzés

• PDCA, FMEA, halszálka, 5-miért-technika stb. stb. stb….

• Dokumentált információ!!!



• ISO 9000 Fórum 
• Rendezvények
• Konferenciák
• Hírlevelek
• Tanulmányok
• Szakkönyvek
• Interneten 

elérhető 
szakirodalom

• Lean-Coffee



Első lépés:

• Szervezeti ábra – a kapcsolódások, alá- és fölérendeltségi viszonyok, a 
működés teljes áttekintése (és sok-sok belső egyeztetés) alapján

• Szervezeti egységek meghatározása

• A szervezeti egységek feladata volt a saját folyamataik definiálása; 
munkacsoportokat alakítottunk, felelősök és határidők rögzítésével 
(minden szervezeti egység más módon ábrázolta és írta le a 
működését, a folyamatait: folyamatábra, excel táblázat, sematikus 
vázlat, szöveges leírás)



A szervezeti ábrán meghatároztuk a 
szervezeti egységeket  
(munkapéldány)







Feljegyzéseink a 
projektmenedzsment 
folyamatának meghatározása 
során (munkapéldány)





KÉZIKÖNYV – MARAD!

A folyamatok újragondolását követően a minőségügyi bizonylatokat is 
áttekintettük, új jelölést kaptak:
MF =>MIRF (folyamatmeghatározások)
MB =>MIRB (minőségügyi bizonylatok)
MU =>MIRU (munkautasítások)

(Így semmi sem maradt ki – ami jó volt, megtartottuk, ami elavult, vagy 
felesleges, kikerült a dokumentumjegyzékből.)



Lényeges érdekelt felek

Külső és belső (követelményeik és azok elérésének eszköze – táblázatba 
foglalva) – főbb kategóriáink:

• Hatóságok (K) 

• Külső szolgáltatók (K)

• Tanúsító szervezet (K)

• Vevők (K)

• Munkavállalók (B)

• Vezető = tulajdonos (B)



Kockázatok vizsgálata, kockázatelemzés

Max Savaria segítségével állítottuk össze.





A kockázatok és lehetőségek vizsgálata

• Sokat segítettek az elmúlt évek Nem megfelelőségei és a beérkező 
panaszok – ezeket áttekintettük + folyamatok elemzése megtörtént

• A leginkább meghatározó tényezőkkel kezdtük

• A számítást az első 8-10 kockázat alapján finomítottuk

• Kéthavonta, tervezetten áttekintjük, és folyamatosan kiegészítjük

• Érezhetően pozitív hatással van a cég életére!



Az új szabvány segítségével 
a vevői panaszkezelést is 
újrafogalmaztuk 
(dokumentált információra 
van szükség stb.)



Elégedettség mérése

• Vevői elégedettség => meg kell újulni
• Ki küldje? Kiknek? Nem küldik vissza! 

• Okok elemzése, eredmény: internetes RÖVID 
kérdőív

• Egy következmény még: alvállalkozói, 
beszállítói minősítési kritériumokat is 
megváltoztattuk (!!!határidő!!!)

• Munkatársi elégedettség => motiváció, 
lojalitás, munkakörnyezet



Képzések

• Tervezett és nem tervezett

• Képzések, amikor utólag jöttünk rá, hogy képzés történt

• Konferenciák, előadások (képzést végző aláírása? Visszaellenőrzés?)

• Kiállítások (tapasztalatszerzés)



N
év

so
r



Ami a leghasznosabb volt a felkészülés során:

• Tételes lista a dokumentált információk meglétének ellenőrzésére 
(szabvány szerint)

• Kérdéslista az általános belső audithoz

• Megfeleltetés („szótár”)  2008 2015

• Videokonferenciás konzultáció a képző cég oktatójával



Megújító audit: 2017. május 5. 
• Eltérés, megállapítás – nem volt ☺

• Javaslatok voltak pl.

- belső auditoknál a dokumentációban javasolt a felülvizsgált 
folyamat tényszerű feljegyzése

- új, belépő dolgozók képzésének egységes nyilvántartása, 
együttkezelése

• Szóban több tanácsot is kaptunk, mely iránymutató a minőségügyi 
rendszerünk fejlesztése érdekében.



Összefoglalva – mire is volt 
szükségünk?

• Elkötelezett, támogató Vezetőség

• Motivált munkatársak (főleg iroda!) 

• Lelkes, energikus minőségügyi megbízott ☺

• Segítőkész auditáló cég / auditor

TELJESÜLNI LÁTSZIK AZ ÜGYVEZETŐ ELVÁRÁSA!



Köszönöm a figyelmet!

Novotny Katalin, Industrieplan Kft.

+36-30 638-8970

kozpont@industrieplan.hu

www.industrieplan.hu

www.youtube.com/watch?v=Gx0Ja_5IdIo

mailto:kozpont@industrieplan.hu
http://www.industrieplan.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=Gx0Ja_5IdIo

