
HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0 
 

A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv 

 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg 

 

 

D E B R E C E N I   E G Y E T E M 

Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

 

 

 

 

 

 
 

ME/85-02 

Megelőző tevékenységek  

   

2. kiadás 

Hatályba léptetve: 2010. május 05. 

 

Készítette: Jóváhagyta és elrendelte: 

 

 

 

  

Dr. Komlósi István 

minőségirányítási vezető 

 Dr. Kátai János 

dékán 

 

Nyilvántartási sorszám: Tulajdonosa: 

 



 

ME/85-02 

Megelőző tevékenységek 

Kiadás száma: 2. 

Kiadás dátuma: 2010.05.05. 

Oldalszám: 2/4 

 

HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0 
 

A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv 

 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg 

 

1. Cél 

Ezen eljárás célja, hogy részletesen szabályozza a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar megelőző tevékenységét, hogy elkerülhessük a lehetséges nem-

megfelelőségek fellépését. 

2. Az eljárás leírása 

Folyamatleírás Felelős 

Kapcsolódó 

feljegyzés, adat, 

dokumentum 

2.1 A lehetséges eltérés felismerése, okainak megállapítása 

Megelőző tevékenységet általában az alábbi esetekben 

folytatunk: 

 helyesbítő tevékenységhez kapcsolódóan a probléma 

általánosításából származó nem-megfelelőség okának 

megszüntetésére, 

 minőségjavítás céljából. 

Megelőző tevékenységek végrehajtásának lépései a következők: 

 a lehetséges nem-megfelelőség azonosítása, leírása, 

 a lehetséges nem-megfelelőség okainak kivizsgálása, 

rögzítése, illetve lehetséges probléma kialakulásának leírása, 

 intézkedés az ok illetve a lehetséges ok megszüntetésére, 

dokumentálása, 

 az intézkedés végrehajtásának és hatékonyságának 

ellenőrzése. 

Minőség-

irányítási 

vezető 

 

Megelőző 

tevékenység 

munkalap 

(MD/85-01-02) 

2.2 Az eltérés bekövetkezésének megelőzéséhez szükséges 

tevékenység kiértékelése, meghatározása, bevezetése 

A megelőző tevékenység egyes lépéseit a minőségirányítási 

vezető személyesen végezheti, vagy azok végzésével más 

munkatársakat bízhat meg. A probléma okainak 

megszüntetéséhez szükséges megoldások elrendeléséért a 

minőségirányítási megbízott felelős.  

Minőség-

irányítási 

vezető 

Megelőző 

tevékenység 

munkalap 

(MD/85-01-02) 
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Folyamatleírás Felelős 

Kapcsolódó 

feljegyzés, adat, 

dokumentum 

2.3 A megtett intézkedés eredményeinek feljegyzése 

A megelőző tevékenységek végrehajtásának, illetve a végrehajtás 

hatékonyságának (pl. utóaudit formájában történő) ellenőrzése a 

Megelőző tevékenység munkalapon történő dokumentálása a 

minőségirányítási megbízott feladata. 

Minőség-

irányítási 

megbízott 

Megelőző 

tevékenység 

munkalap 

(MD/85-01-02) 

2.4 Az elvégzett megelőző tevékenység átvizsgálása 

A megelőző tevékenységek hatékonyságának átvizsgálását a 

minőségirányítási megbízott végzi. Éves szinten a megelőző 

tevékenységek átvizsgálásának tapasztalatairól elemzést készít 

melyet a vezetőség a vezetőségi átvizsgáláson értékel, ezzel is 

segítve a lehetséges eltérések megelőzését. 

Minőség-

irányítási 

megbízott 

Tárgyalásjelentés 

MD/42-01-06 

 

 

 

 

3./ Mellékletek 
  1. sz. melléklet: Megelőző tevékenységek folyamata 
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1. sz. melléklet 

Megelőző tevékenységek folyamata 

Intézményi önértékelés, vezetőségi 

ülések, álvizsgálások, ellenőrzések, 

auditok, helyesbítő tevékenységek, 

vevői igények és elégedettségek, 

tervezési és fejlesztési eredmények 

rendszer működés információi

Munkatársak

Nem

Információk rendszerezése

Megelőző intézkedések 

meghatározása

Feljegyzések

Minőségirányítási vezető

Minőségirányítási megbízott

Vezetőség

Minőségirányítási vezető

Intézkedési terv

Feljegyzések

Információk értékelése, 

megelőzés tervezése, 

erőforrás vizsgálat

Vezetőség

Információk

megfelelnek?

Kiegészítő 

információk gyűjtése
Kérdőívek

Feljegyzések

Adathordozók

Igen

Megelőző intézkedések 

lezárása, archiválása

Megelőző intézkedések 

elrendelése végrehajtása és 

értékelése

Intézkedési terv 

megfelel?

Megelőző tevékenység 

lezárása

Intézkedési terv

Intézkedési terv

Vezetőségi 

átvizsgálás

Módosítás

Megelőző intézkedés 

megfelel?

Intézkedések bevezetése

Újabb megelőző intézkedés 

meghatározása

Az eredmény ismételt 

felülvizsgálata

A 

bevezetett intézkedés 

megfelel?

Erőforrások 

rendelkezésre állnak?
Erőforrás bevonás

Vezetőség

Vezetőség

Minőségirányítási vezető

Vezetőség

Minőségirányítási vezető

Vezetőség

Minőségirányítási vezető

Vezetőség

Minőségirányítási vezető

Vezetőség

Minőségirányítási megbízott

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

 


