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A szabvány kidolgozása

 Az ISO/PC 302 dolgozza ki

 Project Committee

 Az ANSI irányításával

 Határidő a szavazásra: 2017. 10. 25.

 Tervezett kiadás: 2018. április 18.



 Célcsoportban

 7 auditálási alapelv

 Gyakorlatias megközelítés

 Az ISO 9001 változásaival összehangolva

 Kockázatok és lehetőségek meghatározása 

az auditprogrammal kapcsolatban

 Frissített követelmények az audittervekre

 Melléklet: részletesebb útmutató az auditok 

tervezéséhez és végrehajtásához

Kisebb változások



1. fél általi 

auditálás
2 fél általi auditálás 3. fél általi auditálás

Belső 

auditálás

Külső 

szolgáltató 

auditálása

Tanúsítási és vagy 

akkreditációs auditálás

(ISO/IEC 17021-1:2015)

Egyéb külső 

érdekelt fél 

auditálása

Jogszabályi, 

szabályozói és hasonló 

auditálás

Az auditálás típusai



Az auditálás 7 alapelve

Alapelvek

Tisztességes 
magatartás

Tárgyilagos 
beszámolás

Kellő szakmai 
gondosság

BizalmasságFüggetlenség

Bizonyíték alapú 
megközelítés

Kockázat alapú 
megközelítés



Auditprogram irányításának 

folyamata 1.

Célok 

meghatározása

Kockázatok és 

lehetőségek 

meghatározása és 

kiértékelése

Kidolgozás

Megvalósítás Figyelemmel kísérés

Átvizsgálás és 

fejlesztés
D

CA

P



Auditprogram irányításának 

folyamata 2.

Megvalósítás

Audit 

kezdeményezése

Előkészítés

Jelentéskészítés és 

elosztás
Audit lezárása

Figyelemmel kísérés

D

CA

P

Végrehajtás



Az audit program kockázatai 

Tervezés
auditcélok

audit terjedelem

Erőforrás
kevés idő

Auditor 

kiválasztása
felkészültség

Végrehajtás
tájékoztatás

működés 

megzavarása

Dokumentált információk

kezelése
megóvás

Program 

figyelemmel kísérése
hatástalan

Program 

átvizsgálása,

fejlesztése
hatástalan



Az auditorok értékelési 

folyamata

Felké-

szültség

(kompetencia) 

meghatá-

rozása

Értékelési 

kritériumok

kidolgozása

Értékelési

módszer

kiválasztása

Értékelés

végrehajtása

auditcsoport 

kiválasztása

felkészültség fejlesztésére 

vonatkozó igény meghatározása

auditorok 

folyamatos

teljesítmény-

értékelése



Az auditorok értékelése

 Lehetséges értékelési módszerek

 feljegyzések átvizsgálása (háttér 
ellenőrzés)

 visszajelzések (kikérdezés, kérdőív stb.)

 interjúk (személyes tulajdonságok, 
kommunikációs készségek, ismeretek 
értékelése)

 megfigyelés (szituációs játék, audit)

 vizsga (szóbeli, írásbeli)

 audit utáni átvizsgálás (jelentés, 
visszajelzés)



Melléklet

„A” melléklet (tájékoztató jellegű)

Kiegészítő útmutató auditorok számára az 

auditok megtervezéséhez és elvégzéséhez

 Részletesebb segédlet, pl.

 auditálási kockázatok és lehetőségek

 életciklus figyelembe vétele

 virtuális tevékenységek (távauditálás)



Köszönöm megtisztelő

figyelmüket!


