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1. ELKÖTELEZETTSÉG 

1.1. MINŐSÉGPOLITIKA 

 

Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrum Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kara a Debreceni Egyetem minőségpolitikájával összhangban, a 

tudományterületén folytatott oktatás, kutatás, valamint a szaktanácsadási tevékenysége során 

megszerzett hazai és nemzetközi szakmai hírnevének megtartása és bővítése érdekében a 

minőségi színvonalának állandó fejlesztésére, tökéletesítésére törekszik. 

A fenti célok elérése érdekében a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar vezetése a következőket vállalja: 

 munkatársait úgy választja ki, hogy felsőoktatási feladatokat, az oktatást, a kutatást és az 

ehhez kapcsolódó szaktanácsadást a követelményeknek magas színvonalon elégítse ki, 

 a partnerek igényeinek megismerését, azok kiváló, és egyenletes minőségű teljesítését, 

 a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar minőségcéljaiban 

megfogalmazottak megvalósítását, 

 minőségpolitikáját és minőségbiztosítási rendszerét időszakosan átvizsgálja, aktualizálja, 

fejleszti, a mindenkor érvényes Felsőoktatási Törvény előírásainak, a Magyar 

Akkreditációs Bizottság elvárásainak, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

felsőoktatás minőségbiztosításával kapcsolatos útmutatásainak megfelelően, figyelembe 

véve a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjeit. 

 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar átfogó, az ISO 

9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, annak 

folyamatos fejlesztésével és fenntartásával hírnevét kívánja erősíteni. 

A vezetőség elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségirányítási rendszer 

működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja. 

 

Debrecen, 2010. május 05. 

 

     

Dr. Kátai János 

egyetemi tanár, dékán 
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2.1. A Kar bemutatása 

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara, 

mint az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának egyik egysége, jelentős szerepet tölt be 

az észak-alföldi régióban és Kelet-Magyarországon. Alapvető feladata és küldetése a térség 

oktatási, kutatási, szaktanácsadási feladatainak ellátása. Az elmúlt időszakban ennek 

megfelelően alakítottuk ki a működés feltételrendszerét és törekedtünk a hatékonyság 

növelésére. A Kar működésében nagy változást jelentett a Debreceni Egyetem 2000. január 1.-i 

megalakulása. 2000. január 1.-től a Mezőgazdaságtudományi Karból kivált az önálló 

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, amely 2002. szeptember 1.-től önálló akkreditált 

karként tevékenykedik, karunkkal szoros együttműködésben. Az Agrár- és 

Gazdálkodástudományok Centrumán belül az említett karok mellett, a 2006. július 1.-vel 

csatlakozott Műszaki Karral is szoros oktatási és kutatási együttműködést alakítottunk ki. 

A Karon az elmúlt öt év során többlépcsős képzést folytattunk (felsőfokú szakképzés, főiskolai, 

egyetemi képzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés). A hagyományos képzési 

rendszerben egy felsőfokú szakképzés, négy főiskolai, öt egyetemi, valamint több, mint tíz 

szakirányú továbbképzési szakon folytattunk képzést. Hallgatói létszámunk közel 20 %-kal 

növekedett a 2000 és 2004 közötti időszakban. Oktatási tevékenységünk sokszínűvé vált és a 

karon kialakult a lineáris képzés feltételrendszere is, mely alapul szolgált a Bologna folyamat 

kapcsán bevezetett többciklusú képzési rendszer kialakításának. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon a 2006/2007-es 

tanévtől a következő BSc szakokat indítjuk: állattenyésztő ~, élelmiszer~, kertész~, 

mezőgazdasági ~, növénytermesztő ~, természetvédelmi ~, vadgazda mérnöki, 

környezetgazdálkodási agrármérnöki. A Kar számos mesterszak akkreditációs engedélyével is 

rendelkezik: agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki, 

kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, növényorvosi, 

természetvédelmi mérnöki. E szakokat a 2008/2009-es tanévtől hirdethetjük. A felsorolt szakok 

közül angol nyelven is folytatunk képzést az állattenyésztő mérnöki és az élelmiszerbiztonsági és 

–minőségi mérnöki szakokon. Számos felsőfokú szakképzést is indítunk az érdeklődő diákok 

számára, mint a hulladékgazdálkodási technológus, a gyógy- és fűszernövény termesztő és 

feldolgozó technológus, a ménesgazda, a logisztikai műszaki menedzserasszisztens, a 

nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, a növénytermesztő és növényvédő 

technológus, az energetikai mérnökasszisztens szakokat. 

Terveink között szerepel az agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszakok 

angol nyelvű, a mezőgazdasági biotechnológus, valamint a környezetmérnöki MSc szakok 

indítási kérelmének kidolgozása. 

A Kar meghatározó szerepet tölt be a térség vidék- és környezet-, valamint a multifunkciós 

mezőgazdaság fejlesztésében, amelyhez a regionális, az országos és a nemzetközi kutatási 

feladatok sikeres teljesítése is hozzájárul. Az elmúlt időszakban tovább bővültek elsősorban a 

hazai kutatási lehetőségek. Növekedett a sikeres kutatási pályázatok aránya, a klasszikus agrár 

jellegű kutatási témák mellett előtérbe kerültek a környezetgazdálkodási, a természetvédelmi, az 

élelmiszer minőségbiztosítási, a technológiai jellegű, valamint az interdiszciplináris kutatási 

témák. Megerősödtek egyes szakmai, tudományos műhelyek. Ennek bizonyítéka, hogy 

növekedett a minőségi publikációs tevékenység és a konferencia szervező aktivitás. A Kar 
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kutatási tevékenységét alapvetően meghatározza a három doktori iskola sokszínű programja és 

az iskolák iránt mutatkozó fokozott érdeklődés.  

A Kar humán erőforrásában is lényeges változás következett be, hiszen az elmúlt időszakban a 

vezető oktatói kar egy része elérte a nyugdíjkorhatárt és helyükbe fiatal oktatók léptek. Karunk 

oktatói jelentős szerepet töltenek be a regionális, országos és nemzetközi szakmai életben 

egyaránt, amelyet számos oktató, kutató tudományos előrelépése, valamint az odaítélt 

kitüntetések, díjak is jeleznek.  

Számottevően javult a Kar oktatásának és kutatásának infrastruktúrális feltételrendszere. 

Növekedett a különböző oktató termek, helyiségek száma, használjuk a Táj- és Vidékfejlesztési 

Központ infrastruktúráját, felújításra került a színházterem, kialakítottunk néhány speciális 

szaktantermet. A tantermek oktatástechnikai felszerelése nagy mértékben korszerűsödött. 

Megújult az Aula, átadásra került az új Élettudományi Központ, elkezdődött az 

Élelmiszertudományi, illetve Informatikai Központ beruházása. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar sokszínű oktatási 

tevékenysége, a kialakított többlépcsős képzési rendszer, az infrastruktúrális fejlesztések, a 

kutatási területek bővülése, valamint a humán erőforrás gazdálkodás tervszerűsége figyelemre 

méltó fejlődést mutat.  Megállapítható, hogy a Kar minden tekintetben színvonalasan megfelel a 

közeljövő szakmai és társadalmi elvárásainak és képes az új feladatokat eredményesen 

teljesíteni. 

Képzések a Karon 

Egyetemi szintű képzések: 

 Agrármérnöki 

 Agrárkémikus agrármérnöki 

 Élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki 

 Környezetgazdálkodási agrármérnöki 

 Mérnöktanári (agrár) 

BSc alapszakok: 

 Állattenyésztő mérnöki 

 Élelmiszermérnöki 

 Kertészmérnöki 

 Környezetgazdálkodási agrármérnöki 

 Mezőgazdasági mérnöki 

 Növénytermesztő mérnöki 

 Természetvédelmi mérnöki 

 Vadgazda mérnöki 

Mesterszakok: 

 Agrármérnöki 

 Állattenyésztő mérnöki (magyar és angol nyelven) 

 Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki (magyar és angol nyelven) 
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 Kertészmérnöki 

 Környezetgazdálkodási agrármérnöki 

 Növénytermesztő mérnöki 

 Növényorvosi 

 Természetvédelmi mérnöki 

Felsőfokú szakképzések: 

 Energetikai mérnökasszisztens 

 Gyógynövény és fűszernövénytermesztő és feldolgozó 

 Hulladékgazdálkodási technológus 

 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 

 Ménesgazda 

 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző 

 Növénytermesztő és növényvédő technológus 

Kiegészítő képzések: 

 Agrármérnöki 

 Mérnöktanári 

Szakmérnöki képzések: 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar az alábbi szakirányú 

továbbképzésekre hirdet jelentkezést. 

 Angol-magyar agrár szakfordító 

 Halgazdálkodási (magyar és angol nyelven) 

 Hulladékgazdálkodási 

 Ingatlangazdálkodási 

 Környezettechnológus 

 Német-magyar agrár szakfordító 

 Nemzetközi agrárágazati szakértő 

 Növényvédelmi 

 Településfejlesztési 

 Terület- és településfejlesztési 

 Terület- és vidékfejlesztési  

 Térinformatika és alkalmazott távérzékelés 

 Vetőmag-gazdálkodási 

A Kar intézetei, tanszékei: 

 Állattenyésztéstudományi Intézet 

 Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet 

 Földhasznosítási, Területfejlesztési és Műszaki Intézet 

 Kertészettudományi Intézet 

 Növénytudományi Intézet 

 Agrár- Szaknyelvi és Kommunikációs Tanulmányok Tanszék 
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 Agrokémiai és Talajtani Tanszék 

 Növényvédelmi Tanszék 

 Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék 

Karunk az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét az 

oktatás, kutatás és szaktanácsadási tevékenységére alakította ki. Az oktatás területén a 

környezetirányítási rendszerünket kiemelten két szakra terjesztettük ki: Környezetgazdálkodási 

agrármérnök BSc, valamint a Természetvédelmi mérnök BSc. 

 

2.2. A Kar szervezeti felépítése 
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3. Meghatározások és definíciók 

A meghatározások forrása: az MSZ EN ISO 9001:2005 szabvány.  

Termék: egy folyamat eredménye. 

Folyamat: egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek sorozata, amely 

bemeneteket kimenetekké alakít át. 

Minőség: annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a 

követelményeket. 

Követelmény: olyan szükség vagy elvárás, ami előre megállapításra került, ill. általánosan 

elvárt, vagy kötelező. 

Vevői megelégedettség: a vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesülnek a vevő 

követelményei. 

Képesség: egy szervezetnek, rendszernek vagy folyamatnak az az adottsága, hogy olyan 

terméket hozzon létre, amely ki fogja elégíteni az illető termékre vonatkozó követelményeket. 

Minősítés: olyan fokozat vagy rang, ami a különböző minőségi követelményeket, termékeket, 

folyamatokat ill. hasonló funkciójú rendszereket osztályoz.  

Minőségirányítási rendszer: egy szervezet irányítása és ellenőrzése a minőségre való 

tekintettel. 

Minőségpolitika: a felső vezetés által hivatalosan kinyilvánított, a minőségre vonatkozó fő 

irányvonalak és általános szándékok meghatározása. 

Minőségcél: a minőséggel kapcsolatos valamennyi elérni kívánt szándék és célkitűzés. 

Minőségtervezés: a minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint 

a szükséges működési folyamatok és velük kapcsolatos erőforrások meghatározására 

összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében. 

Minőségszabályozás: a minőségirányítás része, amely a minőségi követelmények kielégítésével 

foglalkozik. 

Minőségbiztosítás: a minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére 

összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak. 

Minőségfejlesztés: a minőségirányítás része, amelynek feladata, hogy a minőségkövetelmények 

kielégítésének képességét növelje. 

Folyamatos fejlesztés: olyan ismétlődő intézkedés, amelynek célja a követelmény-kielégítési 

képesség növelése. 

Hatékonyság: az a mérték, amely a tervezett intézkedések megvalósulnak, és a tervezett 

eredmények teljesülnek. 

Eredményesség: a bekövetkezett eredmény és a felhasznált erőforrás közötti kapcsolat. 

Szervezet: az emberek és lehetőségek olyan csoportja, amelyekre a felelősségkör, hatáskör és 

ezek kapcsolatai jellemzőek. 
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Szervezeti felépítés: a felelősségi körök, hatáskörök és munkatársak közti kapcsolatok 

elrendezése. 

Infrastruktúra: egy szervezet működéséhez szükséges feltételek, berendezések és 

szolgáltatások rendszere. 

Szállító (beszállító): szervezet vagy személy, amely vagy aki rendelkezésre bocsát egy terméket. 

Folyamat: egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, 

amely bemeneteket kimenetekké alakít át. 

Projekt: egy olyan különleges folyamat, amely egy sor koordinált és ellenőrzött intézkedésből 

áll, kezdő és befejező dátumokkal, azzal a célkitűzéssel, hogy egy meghatározott 

követelményeknek megfelelő célt valósítson meg, beleértve az idő, költség és erőforrás 

megszorításokat. 

Tervezés és fejlesztés: folyamatok összessége, amely a követelményeket előírt jellemzőkké 

vagy egy termék, folyamat vagy rendszer előírásaivá alakítja át. 

Eljárás: egy meghatározott módja egy intézkedés vagy folyamat véghezvitelének. 

Minőségi jellemző: terméknek, folyamatnak vagy rendszernek egy követelménnyel kapcsolatos 

saját jellemzője. 

Megfelelőség: egy követelmény teljesülése. 

Nem-megfelelőség: egy követelmény nem teljesülése. 

Megelőző tevékenység: tevékenység egy lehetséges nem-megfelelőség vagy más nem kívánatos 

lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére. 

Helyesbítő tevékenység: tevékenység egy észlelt nem-megfelelőség vagy más nem kívánatos 

helyzet okának kiküszöbölésére. 

Dokumentum: információ és annak hordozója. 

Előírás: dokumentum, amely követelményeket határoz meg. 

Minőségirányítási kézikönyv: dokumentum, amely meghatározza egy szervezet 

minőségirányítási rendszerét. 

Minőségterv: dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez 

milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz 

vagy szerződéshez.  

Feljegyzés: dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja tevékenységek 

megtörténtét. 

Mérőeszköz: olyan mérőműszer, szoftver, etalon, anyagminta, segédberendezés vagy ezek 

kombinációja, amely egy mérési folyamat elvégzéséhez szükséges. 

Tájékoztató mérésre szolgáló mérőeszköz (TM): azon mérőeszközök. melyeket nem 

szükséges kalibrálni, hitelesíteni, mivel a velük végzett mérések csak tájékoztató, iránymutató, 

tesztelő jellegűek. 
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Kötelező hitelesítésű mérőeszközök (KM): az érvényes Korm. rendelet mellékletében felsorolt 

azon mérőműszerek, amelyek cégünknél használatosak. 

Hitelesítés: Hatósági tevékenység, melynek során a mérőeszköznek az engedélyezett 

mérőeszköz típussal való azonosságát, műszaki jellemzőinek és pontosságának megfelelőségét 

vizsgálják és minősítik. 

Kalibrálás: Olyan műveletek összessége, amelyekkel előírt feltételek mellett megállapítható az 

összefüggés egy mérőeszköz vagy egy mérőrendszer értékmutatása vagy egy mérték által 

reprezentált érték és a mérendő mennyiség megfelelő értékei között. 

Metrológiai feladatkör: a mérés szabályozási rendszerének meghatározásával és bevezetésével 

kapcsolatos szervezeti felelősségi kör. 

Vezetői folyamatokat: szabályozási- ill. döntési tevékenységek jellemzik, ezért nevezzük ezeket 

irányítási ill. vezetési (menedzsment) folyamatoknak. 

Alapvető folyamatokat: a vállalat üzletviteléből lehet levezetni. Jellemzői: értékteremtés, a 

külső vevő áll a folyamat végén, lényegesen hozzájárul a vállalat sikeréhez, a vevői 

megelégedettséghez, közvetlen vevői kapcsolatuk van, és a vevő kész a folyamat outputjáért 

fizetni. 

Támogató folyamatok: megteremtik az alapvető ill. a menedzsment folyamatok elvégzésének 

feltételeit. A támogató folyamatoknak mindig belső ügyfeleik vannak. 
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4.1. Általános követelmények 

Minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeivel 

összhangban az oktatási, kutatási és szaktanácsadási tevékenységünkre dolgoztuk ki. A 

minőségirányítási rendszerünk kiépítésénél figyelembe vettük az érvényes hatósági és 

jogszabályi előírásokat. 

A minőségirányítási rendszerünkben a következő kizárásokat alkalmazzuk:  

 A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

minőségirányítási rendszere nem tartalmazza az előállítás és szolgáltatásnyújtás 

folyamatainak érvényesítésére vonatkozó szabályozást, mivel folyamataink során nem 

azonosítható olyan folyamat, amelynek kimenete nem igazolható ellenőrzéssel, ezért a 

MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 7.5.2. szakaszát kizárja.  

 Kizárja továbbá a szabvány 7.3. pontját mivel az oktatási folyamat a MAB előírásai 

alapján történik, tervezési folyamatot a kar nem végez. 

Minőségirányítási rendszerünk kialakításakor azonosítottuk folyamatainkat, azok sorrendjét és 

kapcsolódásait, melyeket a következő oldalon lévő ábrák szemléltetnek. Meghatároztuk a 

folyamatok működtetéséhez szükséges erőforrásokat és követelményeket, valamint ezen 

folyamatokat ellenőrizzük, mérjük, és ennek eredményeit felhasználjuk a folyamatok 

tökéletesítéséhez. A bevezetési tevékenységeket felülvizsgáljuk a tervezett eredmények 

szempontjából, és a folyamatainkat folyamatosan javítjuk. Vezetőségi átvizsgálásokon 

felülvizsgáljuk folyamatainkat, és meghatározzuk a szükséges javító intézkedéseket, 

fejlesztéseket, majd az eredményüket a következő vezetőségi átvizsgálás alkalmával értékeljük. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar alapvető folyamata a 

minőségirányítási rendszerünk szempontjából az oktatás, kutatás és szaktanácsadás mérése. 

Alapvető folyamatunkat a vevői követelmények meghatározásával, rögzítésével kezdjük, és a 

hatósági és törvényi előírások betartásával végezzük.  

Alapvető folyamatainkat a támogató folyamatok segítik: 

A mérésekhez szükséges beszerzési folyamatok végzése, a beszállítói tevékenységek 

koordinálása, ellenőrzése, a beszállítók minősítési folyamata, a képzési, oktatási folyamatok, 

dokumentumok kezelése, mérő- és megfigyelő eszközök felügyelete, gazdálkodási információs 

folyamatok.  

Támogató folyamataink része a belső auditok. A vevői elégedettséget, valamint folyamatainkat 

mérjük, vezetői felülvizsgálatainkat e mérések alapján folyamatosan végezzük.  

A felülvizsgálat eredményei pedig beépülnek a stratégiai fejlesztési folyamatba, az emberi 

erőforrás tervezésbe, a felhasznált eszközök tervezési folyamatába, pénzügyi tervek készítésébe, 

valamint a szervezetfejlesztés döntési folyamatába. 

A meghatározott követelmények dokumentációs rendszerünkben rögzítésre kerültek. 

Folyamataink szabályozására minőségirányítási eljárásokat dolgoztunk ki, és vezettünk be. 

Minőségirányítási rendszerünket 2008. január 30-tól kezdődően bevezettük, folyamatosan 

működtetjük és fejlesztjük. 
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A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar meghatározta a szervezet 

működéséhez igazodó minőségirányítási rendszer kapcsolatait, kölcsönhatásait, melyet az alábbi 

ábra szemléltet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetés, irányítási rendszer, minőségpolitika 

Minőség tervezés, minőségcélok, 

Környezetközpontú célok, programok  

Szolgáltatás, termék tervezés,  

stratégiai, taktikai célok 

Tanúsított folyamatok  

Vevői igények 

Beszállítók 

 

Megbízók ügyfelek, 

vevők 

 

Támogató folyamatok 

Oktatás, képzés, erőforrások, 

munkakörnyezet 

Mérés, elemzés 

Belső felülvizsgálat 

Helyesbítő tevékenységek 

Megelőző tevékenységek 

Vezetőségi átvizsgálás 

és hatáselemzés 
 

Rendszerfejlesztés, 

Minőségpolitika korrekció 

Munkavállalók 

 

Jogszabályi 

követelmények 

 

Minőségirányítási Eljárások és Műveletleírások 
(Eljárások jegyzéke szerint) 

Feljegyzések 

(Bizonylati Album szerint) 

 

Minőségirányítási Kézikönyv Minőségpolitika 

 

Dokumentációs rendszer 

Környezeti tényezők és hatások 

 

Vevői elégedettség 
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A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar meghatározta a rendszer 

folyamatait, azok kapcsolatait, kölcsönhatásait, melyet az alábbi ábra szemléltet: 

Ajánlatok és szerződések 

kezelése

Jogszabályi és egyéb 

követelmények
Vevői igények Célok és előirányzatok

Beszerzési 

folyamatok

Alvállalkozók, beszállítók 

minősítése

Karbantartási folyamatok

Személyi feltételek

Munkakörnyezet,

infrastruktúra

Ellenőrző, mérő és vizsgáló 

eszközök, berendezések 

felügyelete
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Azonosítás és 

nyomonkövetés

Ellenőrzés és vizsgálat

Vezetőség felelőssége

Belső és külső kommunikáció

Irányítási rendszer folyamatos fejlesztése

Helyesbítő és megelőző tevékenységek

Megfelelőségek kiértékelése

Nem-megfelelőségek kezelés

Felkészülés és reagálás a vészhelyzetekre

Dokumentációs rendszer kezelése és 
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ellenőrzése

Képzés
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4.2 A dokumentációra vonatkozó követelmények 

4.2.1 Általános rész 

A dokumentálás általános követelményeit a következők szerinti strukturált dokumentációs 

rendszerben rögzítettük. 

 

 

                 Jogszabályok, hatósági előírások 

        Szabványok 

        Minőségpolitika 

 

 

        Fejlesztési, intézkedési tervek 

 

        Minőségirányítási Kézikönyv 

 

 

        Minőségirányítási Eljárások 

 

 

        Előírások, Munkaköri leírások 

 

 

        Feljegyzések, Jegyzőkönyvek 

 

         Nyilvántartások 

 

Dokumentációs rendszerünk kialakításánál figyelembe vettük a szabvány követelményeit, 

összhangban folyamataink hatékony működtetésével és szabályozásával. 

 

 

 

Minőség 
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4.2.2. Minőségirányítási Kézikönyv 

Minőségirányítási Kézikönyvünk az alábbiak szerint épül fel: 

 a vezetőség minőségirányítási politikáját, alapvető céljait és a minőség iránti 

elkötelezettségét a minőségpolitika című fejezetek tartalmazza (lásd 1. fejezet), 

 a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar szervezeti 

felépítése a 2. fejezetben található, 

 a minőségirányítási rendszer érvényességi körét, a dokumentumok és feljegyzések 

kezelésének szabályozását jelen fejezet határozza meg, 

 a minőségirányítási rendszer alapkövetelményeit és feladatait, a minőségirányítási 

rendszer folyamatait és azok kölcsönös kapcsolatát, a feladatok felelőseit a 

Minőségirányítási Kézikönyv egyes fejezeteiben, valamint Minőségirányítási Eljárások 

Kézikönyvében adjuk meg, 

 a Minőségirányítási Kézikönyv egyes fejezetei, valamint a Minőségirányítási Eljárások 

hivatkoznak a kapcsolódó utasításokra és az alkalmazandó minőségirányítási 

feljegyzésekre (formanyomtatványokra). 

4.2.3 A dokumentumok kezelése 

A belső dokumentumok szabályozása 

Minőségirányítási rendszerünk belső dokumentumaira vonatkozó előírásokat részben az ezek 

alkalmazását előíró Minőségirányítási Kézikönyv fejezetekben, valamint a Minőségirányítási 

Eljárások Kézikönyvében, részben az alábbiakban rögzítettük. 

A minőségirányítási rendszer belső dokumentumainak törzspéldányait kék tollal történő 

jóváhagyó aláírás jelöli. A dokumentumok törzspéldányainak megőrzését a minőségirányítási 

vezető végzi az erre a célra szolgáló zárható helyen. A belső minőségirányítási dokumentumok 

régi, pirossal áthúzott érvénytelenített törzspéldányainak 3 évig történő megőrzéséért a 

minőségirányítási vezető a felelős. 

A belső dokumentumok fajtái 

A legfontosabb belső dokumentumaink: Minőségirányítási Kézikönyv, Minőségirányítási 

Eljárások, kari szintű szabályzatok. 

A kari szintű mindenkor érvényes szabályzatok elérhetősége: www.agr.unideb.hu/mtkdh 

A minőségirányítási rendszerünk alapdokumentuma a Minőségirányítási Kézikönyv. 

Minőségirányítási Kézikönyv szöveges részét fejezetenként módosítjuk.  

A Minőségirányítási Eljárások szöveges részét egyben, a mellékleteket egyenként módosítjuk. A 

Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások kezelése, a módosítások 

előkészítése a minőségirányítási vezető feladata, a Minőségirányítási Kézikönyv módosítása a 

minőségirányítási vezető feladata.  

A Minőségirányítási Kézikönyvet, a Minőségirányítási Eljárásokat és azok módosításait az 

dékán hagyja jóvá. A kézikönyv ellenőrzött példányait az előlapon sorszámmal kell ellátni, 

http://www.agr.unideb.hu/mtkdh
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valamennyit nyilván kell tartani az „Érvényes dokumentumok” listáján, elosztása a 

„Dokumentumok elosztási jegyzékén” történik.  

A Minőségirányítási dokumentumok és feljegyzések elérhetők a Kar informatikai rendszerén 

keresztül is, a minőségirányítási vezető felelős, hogy mindig az érvényes változat álljon a 

munkatársak rendelkezésére. 

A kézikönyv ellenőrzött példányainak kiadásáért és az elosztási jegyzék megőrzéséért a 

minőségirányítási vezető a felelős. 

Munkaköri leírások 

Munkakörökre kidogozott feladatokat, hatásköröket, felelősségeket, szervezeti függőségeket 

rögzítő dokumentumok. A munkaköri leírások elkészítése a minőségirányítási megbízott 

feladata, jóváhagyása a dékán feladata. A munkaköri leírások törzspéldányait a 

minőségirányítási megbízott őrzi.  

Utasításokban szabályozzuk a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Kar működéséhez, minőségirányítási rendszeréhez kapcsolódó (a Kézikönyvben és eljárásokban 

nem szabályozott) konkrét feladatok végrehajtását. Az utasítások elkészítése a kijelölt munkatárs 

és/vagy minőségirányítási vezető feladata, az utasítások csak dékáni jóváhagyással kerülhetnek 

kiadásra.  

A belső dokumentumok azonosítása 

Minőségirányítási Kézikönyvben, az Eljárások Kézikönyvében legalább a következő 

azonosítóknak kell szerepelni: 

 dokumentumazonosító név vagy jelölés, 

 a kiadás és/vagy változat száma, 

 oldalszám / összes oldalszám, 

 az érvénybe lépés dátuma, 

 jóváhagyó aláírás. 

A belső dokumentumok módosításának lépései 

A Minőségirányítási Kézikönyvben, az Eljárások Kézikönyvében történő változtatást bármely 

dokumentum felhasználó kezdeményezhet szóban, vagy írásban a dokumentum jóváhagyójánál. 

A változtatási igény elfogadásáról (a dokumentum módosításáról) a dokumentum jóváhagyója, 

azaz a dékán dönt. 

A belső dokumentum módosítását, a régi, érvénytelen példányok bevonását és az újak kiadását 

az ME/42-02 számú A dokumentumok és adatok kezelése című eljárás szabályozza.  

A belső dokumentumok módosítási lépései a következők: 

 a törzspéldány módosítása számítógépen történik. A Kézikönyv esetén a kiadási és 

változatszám 1-el indul. A módosítások a megfelelő fejezetek kicserélésével történnek. A 

módosított fejezetet meg kell jelölni az új, eggyel növelt változatszámmal és dátummal.  
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 Ha legalább 3 fejezetet érintő jelentős módosítást hajtunk végre, illetve ha a 

minőségirányítási vezető úgy ítéli meg, a kézikönyvet egységes új, eggyel növelt kiadási 

számmal újra ki kell adni. Az aktuális kiadási és/vagy változatszámot és a változtatás 

érvénybe lépési dátumát a kézikönyv lábjegyzete tartalmazza. 

 A módosult fejezet, az Eljárások és az Utasítások esetén a módosult szöveges rész, 

és/vagy melléklet dátumának aktualizálásával és a kiadás számának eggyel történő 

növelésével történik. 

 Egyéb feljegyzések, bizonylatok, formanyomtatványok esetén az érvényességet jelző 

dátum aktualizálását kell elvégezni, valamint a változat számát eggyel kell növelni. 

  az új törzspéldány kinyomtatása, átvizsgálása és jóváhagyása, 

  a régi törzspéldány „ÉRVÉNYTELEN” felirattal, pirossal áthúzva történő megjelölése, 

  a régi használati példányok visszavonása és megsemmisítése, 

  az új használati példányok kiadása, az átvétel igazoltatása a Dokumentumok elosztási 

jegyzékén történik.  

A kari szabályzatokat a Dékáni Hivatal vezetője készíti elő, és a Kari Tanács hagyja jóvá, attól 

függetlenül, hogy az az adott egyetemi-, vagy a centrum szintű szabályzatok része. Az egyetemi 

szintű szabályzatokat a Szenátus, míg a centrum szintű szabályzatokat a Centrum Tanács hagyja 

jóvá. 

Külső forrásból származó dokumentumok kezelése 

A külső dokumentumok közé 

 jogszabályok, hatósági előírások 

 szabványok, 

 az egyetemi szintű szabályzatok 

tartoznak. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar külső dokumentumainak 

kezelése, rendezett, mindenki számára hozzáférhető módon történő tárolása a minőségirányítási 

vezető feladata. A kezelt dokumentumokról a minőségirányítási vezető nyilvántartást vezet a 

„Külső dokumentum nyilvántartó lapon”. A szabványok érvényességéről a minőségirányítási 

vezető legalább félévente egyszer meggyőződik (pl: a MSZT-től lekért információk alapján 

elektronikus úton).  

A szabványokat a belső dokumentumokra vonatkozó előírások szerint a minőségirányítási 

vezetőnek nyilván kell tartani. 

Az egyetemi szintű szabályzatok a www.unideb.hu/egyetem/szabályzatok alatt találhatók. Az 

egyetem vezetése gondoskodik róla, hogy mindig az érvényes szabályzatok legyenek 

hozzáférhetőek a honlapon. 

A dokumentumkezeléssel kapcsolatos feljegyzések megőrzési idejét a DE Adatkezelési 

Szabályzata tartalmazza, kivéve, ha a jogszabályok másként rendelkeznek. 

http://www.unideb.hu/egyetem/szabályzatok
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4.2.4. Feljegyzések kezelése 

A minőségirányítási feljegyzések tartalmi követelményeit és készítését, a minőségirányítási 

feljegyzések azonosításával, tárolásával, megőrzésével, selejtezésével kapcsolatos feladatokat a 

Minőségirányítási Kézikönyv egyes fejezetei, valamint a Minőségirányítási Eljárások írják le. 

A feljegyzések megőrzésének időtartama általánosan lejárat érvénytelenítés után 3 év, kivéve 

azok a feljegyzések, amelyeket jogszabályokban szabályoztak, ill. termék felelőségi más törvény 

hatáskörébe tartoznak. A minőségirányítási feljegyzések megőrzésért a minőségirányítási vezető 

felelős, a feljegyzések formáját a dékán hagyja jóvá.  

A minőségirányítási feljegyzéseket – beleértve a beszállítónak, alvállalkozóknak a rendszerben 

hivatkozott feljegyzéseit is – az előírt módon és 3 évig őrizzük meg a meghatározott 

követelményeknek való megfelelés és a minőségirányítási rendszer hatékony működésének 

igazolására.  

E cél érdekében: 

 A feljegyzés készítője felelős a tartalmi megfelelőségért, valamint, hogy a feljegyzés jól 

olvasható kivitelben készüljön. 

 Minden munkatárs felelős azért, hogy a feljegyzéseket védje a sérüléstől, rongálódástól, 

elvesztéstől. 

 A megőrzésért felelős feladata oly módon tárolni, hogy biztosítsa a hozzáférhetőséget, a 

visszakereshetőséget és a biztonságos tárolást. 

 A minőségirányítási feljegyzéseket – külön kérésre, illetve ha a szerződés azt előírja – a 

megrendelő vagy képviselője rendelkezésére bocsátjuk a megállapodás szerinti 

időtartamon belül, ha azok nem bizalmasak. 

 Az elektronikusan kezelt feljegyzések, adatbázisok kezelésekor is biztosítjuk az 

ellenőrzött hozzáférést és a szükséges elemzések lehetőségét, valamint, hogy azok 

rendszerbe történő bármilyen beavatkozáskor olvashatók (visszakereshetők) maradjanak. 

 

A dokumentálás általános köréhez kapcsolódó szabályozás: 

 

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése 

ME/42-02 A dokumentumok és adatok kezelése 

ME/42-03 A minőségirányítási feljegyzések kezelése 

 

című minőségirányítási eljárások. 
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A MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR 

minőségirányítási eljárásai a következők: 

 

MSZ EN 

ISO 

9001:2009 

szakasza 

A kézikönyv 

fejezete 

 

Az eljárás 

 

  száma címe 

4. 4.   

4.2 4.2 ME/42-01 

ME/42-02  

ME/42-03 

Minőségirányítási eljárás készítése 

A dokumentumok és adatok kezelése  

A minőségügyi feljegyzések kezelése  

5. 5.   

5.4 5.4 ME/54-01 Minőségtervezés 

6. 6.   

6.2 6.2 ME/62-01 Felkészültség, képzés és tudatosság 

7. 7.   

7.2 7.2 ME/72-01 Érdekelt felekkel kapcsolatos folyamat szabályozása 

7.4 7.4 ME/74-01 Beszerzés szabályozása 

7.5 7.5 ME/75-01 

ME/75-02 

ME/75-03 

Az oktatási folyamatok szabályozása 

Kutatási folyamat szabályozása 

Szaktanácsadási folyamat szabályozása 

7.6 7.6 ME/76-01 Megfigyelő- és mérőberendezések szabályozása 

8. 8.   

8.2 8.2 ME/82-01 Belső audit szabályozása 

8.3 8.3 ME/83-01 Nem megfelelő termék kezelése 

8.4 8.4 ME/84-01 Alkalmazott adatelemzési módszerek 

8.5 

 

8.5 ME/85-01 Helyesbítő tevékenységek 

ME/85-02 Megelőző tevékenység 
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5. A FELSŐ VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE 

5.1. A vezetőség elkötelezettsége 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége elkötelezett a 

minőségirányítási rendszer létrehozása, működtetése és folyamatos fejlesztése iránt azáltal, hogy: 

 különösen fontosnak tartja a vevői (továbbiakban: érdekelt felek igényeinek) és a 

jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát, (4,2.3., 6.2., 7.2. fejezetek) 

 meghatározta és aktualizálja minőségpolitikáját és minőségcéljait, (1., 5.3., 5.4 fejezetek) 

 vezetőségi átvizsgálások keretében felülvizsgálja minőségirányítási rendszerét és 

meghatározza a fejlesztés irányait, 

 biztosítja a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges 

emberi-, berendezési-, és pénzügyi erőforrásokat. 

A vezetőség elkötelezettségi nyilatkozata része a Kar minőségpolitikájának.    (ld.1. fejezet) 

 

5.2. Vevőközpontúság 

Az érdekelt felek igényeit, elvárásait (beleértve a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket) a 

felekkel történő megállapodás, szerződéskötés illetve az érdekelt felekkel történő egyeztetések 

során tisztázzuk, és olyan formában rögzítjük, amely biztosítja, hogy az érintett munkatársak 

ezeket az igényeket maradéktalanul ki tudják elégíteni (lásd ME/72-01 A vevőkkel kapcsolatos 

folyamat szabályozása). 

Az érdekelt felek elvárásai és a vonatkozó jogszabályok maradéktalan teljesítését szabályozott 

módon vizsgáljuk, a végrehajtást csak az érdekelt felek elvárásainak maradéktalan teljesítése 

esetén tekintjük elfogadottnak. (ME/75-01 Az oktatási folyamat szabályozása, ME/75-02 

Kutatási folyamat szabályozása, ME/75-03 Szaktanácsadási folyamat szabályozása). 

 

5.3. Minőségpolitika 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége a Kar 

céljainak megfelelően meghatározta minőségpolitikáját (lásd 1.1. fejezet), melyben 

kinyilvánította a minőség megvalósítása és a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségét. 

A minőségpolitika részét képezi a Minőségirányítási Kézikönyvnek, és ennek megfelelően kerül 

kiadásra, elosztásra, kezelésre. 

A minőségpolitika megismertetéséről a vezetőség oktatás keretében gondoskodik a Kar minden 

szintjén. A minőségpolitika ismeretéről és alkalmazásáról a belső minőségirányítási auditok 

keretében győződünk meg. A minőségpolitika aktualitásának vizsgálatát, valamint a 

továbbfejlesztés lehetőségeinek elemzését a vezetői átvizsgálások keretében végezzük. 
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5.4. Tervezés 

5.4.1. Minőségcélok 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége a 

minőségpolitikában meghatározottakkal összhangban határozza meg minőségirányítási céljait az 

érdekelt felek igényeihez, valamint a változó piaci igényekhez, jogszabályi követelményekhez 

alkalmazkodva és a folyamatos fejlesztés lehetőségeit keresve a vezetőség hosszú távú céljait a 

vezetőségi átvizsgálások keretében határozza meg. 

A minőségirányítási célok elérése érdekében: 

 A célokat oly módon dokumentáljuk, hogy azok teljesülése mérhető és/vagy 

számszerűsíthető és ellenőrizhető legyen.  

 A célok megvalósításához a vezetőség erőforrásokat, minőség terveket, kapcsolódó 

feladatokat, felelősöket és határidőket határoz meg.  

 A célok elérését a határidők lejártakor a vezetőség értékeli (vezetőségi átvizsgálás 

keretében), és amennyiben szükséges, további intézkedést rendel el. 

Elsődleges minőségcélok: 

 tevékenységünk minden területén rendszeres ellenőrzéseket végzünk, az ellenőrzéseink 

gyakoriságát szükség szerint módosítjuk, 

 vizsgáljuk a reklamációkat, csökkentjük a reklamációk számát, 

 megrendelőinknek magas színvonalú szakmai segítséget nyújtunk a szaktanácsadásban, 

 munkatársaink ismereteit, szaktudását folyamatosan növeljük, 

Minden év első vezetőségi felülvizsgálatán meghatározzuk az adott évre vonatkozó konkrét 

számszerűsíthető minőségcélokat, a minőségpolitikával, a centrum szintű teljesítménycélokkal, 

valamint az elsődleges célokkal összhangban. 

 

5.4.2. Minőségtervezés 

Minőségirányítási rendszerünkben a minőségirányítási célok teljesülése érdekében 

minőségterve(ke)t határozunk meg.  

Minőségtervet készítünk az alapvető folyamatainkhoz.  A minőségtervezés során felmérjük és 

biztosítjuk a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat. 

A minőségirányítási dokumentumokban meghatározott követelményekkel összhangban 

alkalmazzuk a következő tevékenységeket: 

 rögzítjük a folyamatainkat - Minőségirányítási Kézikönyvben, Minőségirányítási 

Eljárások Kézikönyvében-, figyelembe véve a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar működésének sajátosságait, valamint az MSZ EN ISO 

9001:2009 szabvány követelményeit, melyekben egyértelmű felelősségeket és 

hatásköröket határozunk meg, 
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 biztosítjuk a minőségirányítási rendszer működéséhez és továbbfejlesztéséhez szüksége 

erőforrásokat, 

 egyértelműen és kellő időben meghatározzuk, tisztázzuk a szolgáltatásunk minőségének 

elfogadási követelményeit, 

 meghatározzuk az elvárt minőség eléréséhez szükséges folyamatokat, ellenőrzéseket, 

forrásokat és képességeket (lásd 7.1. fejezet), illetve biztosítjuk ezeket, 

 biztosítjuk az alapvető folyamatunk ellenőrzését, valamint az alkalmazható dokumentáció 

és a minőségirányítási feljegyzések összhangját, 

 folyamatosan fejlesztjük az ellenőrzési és vizsgálati módszereket a külső és belső 

elvárásokhoz igazodóan. 

A minőségtervezéssel biztosítjuk, hogy tanszékünk fejlesztése, esetleges átalakítása során 

minőségirányítási rendszerünk aktuális és hatékony maradjon. 

 

5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 

5.5.1. Felelősségi körök és hatáskörök 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar valamennyi munkatársa 

felelős a rábízott feladatok előírásoknak megfelelő elvégzéséért. Az egyes munkakörök alá- és 

fölérendeltsége a tanszéki ábrán kerültek rögzítésre (lásd 2.2. fejezet). A vezetők és beosztottak 

feladatait és a hatásköröket a Minőségirányítási Kézikönyv a Minőségirányítási Eljárások, 

illetve az egyes beosztásokra kidolgozott Munkaköri leírások rögzítik. 

 

5.5.2. A vezetőség képviselője 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetőségének – az 

MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek folyamatos teljesülése érdekében – 

megbízott felelőse a minőségirányítási vezető. Feladatait, felelősségét és hatáskörét a 

Minőségirányítási Kézikönyv, a Minőségirányítási Eljárások, a vonatkozó Utasítások, Előírások 

és a Munkaköri leírása tartalmazzák. A munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi végzettség és 

belső auditori szakképesítés. 

A minőségirányítási vezető felelős: 

 a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok létrehozásáért, bevezetéséért, 

fenntartásáért, 

 a minőségirányítási rendszer teljesítményének és a szükséges fejlesztési javaslatoknak a 

továbbításáért a vezetőség felé, 

  a vevők (megrendelők) által támasztott követelmények érvényesíttetéséért, 

 a Minőségirányítási Kézikönyv összeállításáért, a minőségirányítási rendszer 

időszakonkénti átvizsgálásáért,  
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  a minőségirányítási rendszer működésének elemzéséért, a rendszer teljesítményének és a 

szükséges fejlesztési javaslatoknak a továbbításáért a vezetőség felé, 

 a vevők (megrendelők) által meghatározott követelmények megvalósításáért és 

folyamatos érvényesítéséért,  

 a vevői elvárások tudatosításáért a Karon belül,  

 a minőségirányítási rendszer időszakonkénti átvizsgálásáért, a minőségirányítási 

dokumentumok nyilvántartásáért, az érdekeltekhez való eljuttatásáért, a hatálytalanított 

példányok visszavonásáért, a hatálytalan példányok archiválásáért, 

 a minőségirányítási rendszer előírt dokumentumainak, eljárásainak kidolgozásáért, és 

azok hatékony megvalósításának ellenőrzéséért, 

 a minőségirányítási oktatások irányításáért, ellenőrzéséért, 

 a belső auditok végrehajtásáért, a nem megfelelőségek dokumentálásáért, a helyesbítő 

intézkedések kidolgozásáért, és hatékonyságának ellenőrzéséért, 

 a vezetőségi átvizsgálások előkészítéséért, a vizsgálatok elvégzésének dokumentálásáért, 

az intézkedések hatékony megvalósításáért. 

 a nem-megfelelőségek dokumentálásáért, a helyesbítő intézkedések bevezetéséért, 

 a javító, fejlesztő intézkedések bevezetéséért. 

 

5.5.3. Belső kommunikáció 

A belső kommunikáció fő fórumai: 

 napi feladatok egyeztetése. 

 vezetőségi átvizsgálás, 

A Kar szükség szerint munkakezdéskor napi szóbeli eligazítást tart, havi rendszerességgel pedig 

Kari Tanácsot a Dékán irányításával. 

A napi eligazítások és munkaértekezletek biztosítják a tanúsított tevékenységet, a 

minőségirányítási rendszert és a Kar működését érintő kérdésekben az információcserét. 

A minőségirányítási rendszer működését érintő napirendi pontokról a minőségirányítási 

megbízott feljegyzést készít, mely feljegyzést szükséges intézkedések megtételéhez az érintettek 

rendelkezésére bocsátja. 

A munkatársak közötti, ill. munkatársak és a Kar vezetése közötti kapcsolattartás szóban 

telefonon és e-mail-en történik. 

A társaság munkatársainak munkaköri leírása szabályozva biztosította és kiépítette a 

munkatársak jogát és felelősségét a minőségirányítási rendszer nem-megfelelőségeinek azonnali 

jelzésére és a nem-megfelelőségek helyesbítésére. 
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A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar minőségirányítási 

rendszerében az alkalmazott egyéb belső kommunikációs eszközeit (pl. a helyesbítő és megelőző 

tevékenységek, vezetőségi átvizsgálások) a Minőségirányítási Kézikönyv egyes fejezetei írják le. 

5.6. Vezetőségi átvizsgálás 

5.6.1. Általános követelmények 

A minőségirányítási rendszer megfelelő hatékonyságú működésének biztosítása érdekében a 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége évente legalább 

egy alkalommal (minden év első negyedévében) vezetőségi átvizsgálás keretében tekinti át és 

értékeli a minőségirányítási rendszer működését és hatékonyságát. 

A vezetőségi átvizsgálást a minőségirányítási vezető hívja össze az dékánnal egyeztetve az 

időpontot és a résztvevőket.  

Az értékelés résztvevői: 

 dékán, 

 dékán helyettes 

 minőségirányítási vezető, 

 minőségirányítási megbízott 

Rajtuk kívül a minőségirányítási vezető meghívhatja az előző vezetőségi átvizsgálás 

eredményeképpen feladatot kapott munkatársakat is, különösen a témafelelősöket. 

 

5.6.2. A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai 

A vezetőségi átvizsgálás az alábbi témakörök esetében értékeli az aktuális teljesítést és a 

továbbfejlesztés lehetőségeit. Az egyes témák esetében a megnevezett felelősök összegyűjtik, 

illetve elkészítik a döntés előkészítő anyagot, melyet továbbítanak a minőségirányítási 

vezetőhöz. A minőségirányítási vezető összesíti és a vezetőségi átvizsgáláson szóban előterjeszti. 

A vezetőségi átvizsgálás témakörei: 

Témakör: Felelős: 

 az előző évben megfogalmazott célok, tevékenységek 

megvalósultsága/megvalósulása, 
minőségirányítási vezető 

 a minőségpolitika és a célkitűzések teljesülésének 

értékelése, politika aktualitása 
minőségirányítási vezető 

 a vezetői folyamatokhoz kapcsolódó tervek, 

elemzések 
dékán 

 az alapvető folyamatok, és a folyamatokhoz 

szükséges erőforrások, eljárások 
dékán 
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Témakör: Felelős: 

 észrevételek, reklamációk és visszajelzések, minőségirányítási vezető 

 vevő elégedettség mérés elemzése, minőségirányítási vezető 

 belső minőségirányítási felülvizsgálatok (belső 

auditok) eredményei, következő évi felülvizsgálatok 

tervezése, 

minőségirányítási vezető 

 helyesbítő és megelőző tevékenységek értékelése minőségirányítási vezető 

 új minőségcélok kitűzése minőségirányítási vezető 

 a minőségirányítási rendszerre hatással bíró 

változások és fejlesztések 
dékán 

 az alkalmazott adatelemzési módszerek teljes 

körűségének elemzése 
minőségirányítási vezető 

 a képzési terv hatékonyságának vizsgálata minőségirányítási vezető 

 a következő időszak képzési tervének elfogadása minőségirányítási vezető 

 

5.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai 

A vezetőségi átvizsgálásokon az áttekintett témakörök alapján döntések születnek: 

 a minőségirányítási rendszer szükséges módosításáról, továbbfejlesztéséről, 

 a szolgáltatásunk és folyamatainak szükséges módosításáról és továbbfejlesztéséről, 

 a továbbfejlesztéshez szükséges erőforrásokról és ezek megvalósításának tervezéséről. 

 a minőségpolitika szükség szerinti módosításáról, jövőbeli minőségcélok aktualizálásáról. 

 a következő időszakra vonatkozó, a tárgyidőszak eredményeinek elemzése alapján 

kidolgozandó gazdasági tervekről. 

A vezetőségi átvizsgálásról és az ott hozott határozatokról a minőségirányítási vezető 

jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvhöz kapcsolódóan a szükséges intézkedésekben foglalja 

össze a határozatok megvalósításához szükséges feladatokat, megadva a feladatok leírását, 

felelősét és határidejét. 

A jegyzőkönyvet és a jegyzőkönyvben hozott intézkedéseket a dékán hagyja jóvá. 

A feladatok végrehajtása a megnevezett felelősök, azok ellenőrzése a minőségirányítási vezető 

feladata, melyről a feladat lejártát követően a következő vezetőségi átvizsgáláson beszámol.  

A vezetőség felelősségi köréhez kapcsolódó részletesebb szabályozás az 

ME/54-01 Minőségtervezés 

című minőségirányítási eljárás tartalmazza. 
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6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 

6.1. Gondoskodás az erőforrásokról 

A működéshez szükséges erőforrásokat az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma a Kar 

rendelkezésére bocsátotta. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége csak olyan 

értékteremtő folyamat bevezetésére, tevékenységek elvégzésére vállalkozik, amelyekhez 

rendelkezik megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel, ill. olyan szakemberekkel tart fenn 

munkakapcsolatot, ill. olyan alvállalkozókat von be, akiknek szakirányú végzettséggel, 

szükséges jogosultságokkal, megfelelő elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. 

A továbbiakban a működésünkhöz szükséges erőforrásokat (tárgyi feltételeket, technikai 

eszközöket, módszereket, munkakörnyezetet és a személyi állományt) úgy választjuk meg, 

illetve alakítjuk ki, hogy 

 minőségirányítási rendszerünket hatékonyan működtethessük és fejleszthessük, 

 vevőinkkel (megrendelőinkkel) kötött szerződéseinket megfelelően és gazdaságosan 

teljesíthessük. 

A szükséges erőforrások meghatározásával kapcsolatos felső vezetői feladatokat és 

tevékenységeket az 5.4.2., 5.6. és 7.1 fejezetekben szabályoztuk. 

Az erőforrásokkal kapcsolatos követelményeket, azok rendelkezésre állását és megfelelőségét 

rendszeresen ellenőrizzük a szerződéskötések során, a projektek indításakor, valamint a 

minőségirányítási rendszer időszakos felülvizsgálatakor. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége gondoskodik 

a minőségirányítási rendszer folyamatainak bevezetéséhez, hatékony működéséhez és 

továbbfejlesztéséhez szükséges, valamint a megbízói követelmények teljesüléséhez, a vevői 

megelégedettség eléréséhez szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi és információs feltételek 

időben történő rendelkezésre állásáról. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar rendelkezik a tanúsított 

és szabályozott területekre vonatkozó dokumentációkkal, információkkal és erőforrásokkal, ill. 

meghatározza, és időben biztosítja a szükséges erőforrásokat a minőségirányítási rendszer 

fenntartásához, működtetéséhez és fejlesztéséhez. 

 

6.2. Emberi erőforrások 

6.2.1 Általános 

Valamennyi munkatársunkkal szemben támasztott alapvető követelmény, hogy rendelkezzen a 

beosztásához szükséges szakmai ismeretekkel, végzettséggel, a minőségpolitikában foglaltakkal 

összhangban ismerje minőségirányítási célkitűzéseinket, a rá vonatkozó konkrét 

követelményeket, szabályokat. 
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A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége nagy 

figyelmet fordít arra, hogy minden munkatársát motiválja képességeinek, tudásának 

fejlesztésére. Cél, hogy a minőségirányítási rendszer működtetéséhez megfelelő szellemi 

erőforrás biztosítása képzéssel, oktatással és betanítással. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetőségének 

személyzeti politikája arra irányul, hogy munkatársaink rendelkezzenek az igényeinek 

kielégítéséhez szükséges felkészültséggel, felelősségtudattal és döntési képességgel. 

A képzés során minden munkatársunk megismeri a kar működésének és minőségirányítási 

rendszerének követelményeit. 

A munkakörök betöltéséhez szükséges képzettségi követelményeket a mindenkor érvényes 

Felsőoktatási Törvénynek megfelelően határozzuk meg. 

 

6.2.2 Felkészültség, képzés és tudatosság 

A minőségirányítási megbízott minden munkatársról folyamatos nyilvántartást vezet a Személyi 

oktatási kartont, melyben szerepelnek a munkatársak képzettségére, képesítésére, gyakorlatára 

és egyéni képzéseken való részvételére vonatkozó adatok. 

A munkatársak szakmai és minőségirányítási ismereteinek fejlesztése érdekében a Kar vezetése 

az éves vezetőségi átvizsgálások alkalmával meghatározza a következő időszak belső 

oktatásainak rendjét, elfogadva a vonatkozó Képzési terv és nyilvántartásban foglaltakat.  

A Képzési terv és nyilvántartás megvalósításának koordinációja a minőségirányítási vezető 

feladata. Az elrendelt képzésekre vonatkozó feljegyzéseket a ME/42-03 A minőségirányítási 

feljegyzések kezelése szerint őrzzük meg. A tervezett képzések hatásosságának értékelését a 

minőségirányítási vezető végzi az értékelést a Dékán hagyja jóvá az éves vezetőségi átvizsgálás 

keretében. 

Az egyéni oktatási, képzési igényt a minőségirányítási vezető az Oktatási igényfelmérő lapon 

méri fel, a Dékán által jóváhagyott képzési igények a Képzési tervben kerülnek rögzítésre.  

Olyan képzések esetében, melyek időszakosan megújítást igényelnek, az érvényességi idő 

figyelése és a megújítás kezdeményezése az érintett munkatárs és a minőségirányítási vezető 

feladata. 

A munka- és tűzvédelmi oktatásokkal kapcsolatos képzések megtartásának megszervezése a 

minőségirányítási vezető feladata összhangban a Kari szintű oktatásokkal. A képzéseken való 

részvételről feljegyzés készül.  

Az aktuális minőségcélokról, az eredményekről, a minőségirányítási rendszerben történő jelentős 

változásokról, a lényeges nem-megfelelőségekről a munkatársakat a minőségirányítási vezető 

legalább évente (minden év első negyedévében) tájékoztatja. A képzés eredményességéről 

(hatékonyságáról) szóbeli visszakérdezéssel és gyakorlati tapasztalatai alapján győződik meg.  

A képzések megtörténtét és eredményességét a minőségirányítási vezetőnek a Képzési 

jegyzőkönyvben kell igazolni, melynek megőrzéséért a minőségirányítási vezető felelős. 
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A külső képzések esetében a képzésen részt vett dolgozó feladata a képzés elvégzését, 

eredményességét igazoló irat (bizonyítvány, részvételi igazolás) bemutatása a minőségirányítási 

vezetőnek, aki másolatot készít és lefűzi.  

A belépő új munkatárs meglévő képesítéseit a minőségirányítási vezető a Személyi oktatási 

kartonon nyilvántartásba veszi, valamint elvégzi az Új belépők oktatását, a következők szerint: 

 az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretek oktatása, 

 általános bemutatás, minőségirányítási ismeretek oktatása, 

 tűz- és munkavédelmi oktatás. 

Az új belépők képzésének dokumentálása a Személyi oktatási kartonon történik. 

 

6.3. Infrastruktúra 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar csak olyan folyamatok, 

ill. tevékenységek megvalósítását végzi, amelyekhez rendelkezik a szükséges tárgyi feltételekkel 

és erőforrásokkal. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar rendelkezik azokkal a 

technikai eszközökkel, amelyek a tanúsított tevékenységek szakszerű és hatékony elvégzéséhez 

szükségesek. A tanúsított tevékenységek elvégzéséhez szükséges technikai eszközök 

rendelkezésre állásának biztosítása a Dékán és a Kar vezetőségének felelőssége. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar olyan helyen működik, 

amely könnyen megközelíthető az érdekelt felek részéről. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar rendelkezik a szükséges 

hardver eszközökkel és saját beszerzésű szoftverekkel, amelyek kielégítik a tárgyi erőforrásokkal 

szemben támasztott követelményeket. 

A számítógépes eszközök és szoftverek folyamatos karbantartását és korszerűsítését a belső, ill. 

szükség szerint külső szakember végzi. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar rendelkezik a 

minőségirányítási rendszer dokumentációjának kidolgozásához és karbantartásához, állagának 

kifogástalan állapotban való megőrzéséhez szükséges irat- és eszköztároló felszerelésekkel. 

A folyamataink és tevékenységeink megfelelőségének biztosítását a kapcsolódó felszerelések, 

mérőeszközök, berendezések és szolgáltatások feltételeinek azonosítását és biztosítását a 

minőségtervezés, valamint a vezetőségi átvizsgálások során végezzük. 

A Kar tulajdonában lévő berendezések állapotának figyelése a Dékán helyettes feladata.  

Amennyiben valamilyen probléma merül fel a berendezések, hardverek, szoftverek működésével 

kapcsolatban, úgy gondoskodik a szükséges karbantartások ill. ellenőrzések elvégeztetéséről.  
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6.4. Munkakörnyezet kialakítása 

Munkatársak számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket a hatályos előírásokban foglaltak 

alapján biztosítjuk. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetése és munkatársai 

nagy figyelmet fordítanak az általános és üzleti magatartási szabályok betartására. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége a 

jogszabályokban előírt munka és munkakörnyezeti feltételeket biztosítja. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége rendelkezik 

minden olyan technikai eszközzel, amely biztosítja a tanúsított és szabályozott tevékenységek 

elvégezhetőségének minőségi színvonalát.  

A munkakörnyezet rendjének, tisztaságának fenntartása az ott munkát végzők feladata és 

felelőssége. Minden munkanap délután a munkavégzés befejezése előtt megfelelő idő áll 

rendelkezésre, a munkakörnyezet rendbetételére, és a munkafolyamatok során alkalmazott 

szerszámok, eszközök, berendezések és műszerek állapotának ellenőrzésére, lekezelésére, ill. 

azok elhelyezésére a kijelölt tároló helyeken. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége biztosítja a 

munkafolyamatok biztonságos elvégzéséhez szükséges egyéni és kollektív védőeszközöket és 

berendezéseket. A védőeszközök és berendezések használata állaguk megőrzése, ill. 

cserekérelme a munkatársak feladata és felelőssége. 

A munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtását a Centrum 

oldja meg. 

A munkakörnyezet fenntartása, fejlesztése az Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar vezetőségének felelőssége. 

Gazdálkodás az erőforrásokkal című fejezethez kapcsolódó részletesebb szabályozást az  

ME/42-03 A minőségirányítási feljegyzések kezelése 

ME 62-01 Képzés, tudatosság és felkészültség 

című minőségirányítási eljárások szabályozza 
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7. A szolgáltatási folyamat megvalósítása 

7.1. A szolgáltatási folyamat megtervezése 

Az alapvető folyamataink a következők: 

 Oktatási folyamat 

 Kutatási folyamat 

 Szaktanácsadási folyamat 

Az alapvető folyamatainkat a vonatkozó törvényi előírások, valamint az érdekelt felek 

igényeinek megfelelően szabályozott körülmények között hajtjuk végre. 

 az érdekelt felek (vevők) által megkívánt minőségi követélményeket a megrendelővel 

kötött szerződésben rögzítjük, 

 az alapvető folyamatunkhoz minőségtervet készítünk, melyben meghatározzuk a 

szükséges erőforrásokat, határidőket, felelősöket, kialakítjuk a konkrét feltételrendszert, 

 a folyamatokat és módszereket valamint a végrehajtáshoz szükséges képzettséget és 

gyakorlottságot olyan mértékig határozzuk meg, hogy biztosítsa a vonatkozó törvényi, 

valamint megrendelőink igényeinek kielégítését, 

 meghatározzuk, és biztosítjuk a folyamatok ellenőrzéséhez és figyelemmel kíséréséhez 

szükséges módszereket és eszközöket, információkat, kritériumokat, 

 az alapvető folyamataink megvalósulása után a folyamatot felülvizsgáljuk, 

meghatározzuk az eltérések okát (okait), helyesbítő és/vagy megelőző intézkedést 

hozunk, folyamataink javítása, tökéletesítése érdekében, 

 folyamataink hatékony működésének és ellenőrzésének bizonyítására feljegyzéseket 

vezetünk, amelyeket az ME 42-03 A minőségirányítási feljegyzések kezelése című 

minőségirányítási eljárásnak megfelelően kezelünk. 

A folyamataink azonosítását és szabályozását minőségirányítási rendszerünk kiépítésével 

végeztük el. Amennyiben szükséges folyamataink megváltoztatása vagy új folyamatok 

szabályozása, akkor azt a fenti szabályozások és a minőségirányítási tervezés (lásd 

Minőségirányítási Kézikönyv 5.4. fejezet) követelményeinek figyelembe vételével végezzük el 

és vezetjük be. 

A szolgáltatási tevékenységünk szabályozását az  

ME/75-01 Az oktatási folyamat szabályozása 

ME/75-02 Kutatási folyamat szabályozása 

ME/75-03 Szaktanácsadási folyamat szabályozása  

című minőségirányítási eljárások tartalmazzák. 
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7.2. A vevővel (megrendelővel) kapcsolatos folyamatok 

Az érdekelt felek részére a ME 72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása című 

minőségirányítási eljárásban részletezett módon biztosítjuk a korrekt és hatékony kapcsolattartást 

az érdekelt felek igényeinek fogadása, teljesítése során, valamint a teljesítést követően. 

A megrendelők tulajdonát a mérési tevékenységünk során megfelelő gondossággal kezeljük a 

Minőségirányítási Kézikönyv 7.5.3. fejezetében szabályozottak szerint. 

 

7.2.1. Vevői igények meghatározása 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége a 

szolgáltatási folyamatainak kialakításánál előtérbe helyezte az érdekelt felek által elvárt 

követelmények megvalósíthatóságát.  

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége tervezi és 

kidolgozza a nyújtani kívánt szolgáltatást. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége 

folyamataiban kiemelt figyelmet fordít a vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak és 

átvételi feltételeknek való megfelelésre. Törekszik arra, hogy azon vevői igényeket és 

követelményeket is beépítse folyamataiba és tevékenységeibe, melyeket az érdekelt felek 

konkrétan nem jelöltek meg.   

Az érdekelt felek igény felmérésére és elégedettségének mérésre kialakított módszer és annak 

feljegyzései folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek a minőségirányítási vezető által. 

A minőségirányítási követelmények érvényesítésére, megvalósítására a Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége minőségcélokat tűz ki és ezek 

végrehajtására terveket készített. A minőségcél meghatározza azokat a területeket, 

tevékenységeket, erőforrásokat, módszereket, amelyek szükségesek az adott folyamat minőségi 

megoldásának szinten tartásához, javításához. 

A minőségcélok végrehajtását a vezetőségi átvizsgálásokon ki kell értékelni. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar vezetősége megrendelés 

fogadásakor, az ajánlatadási, szerződéskötési folyamat során gondoskodik a szolgáltatásainkra, 

vonatkozó követelmények egyértelmű meghatározásáról és rögzítéséről, kiemelt figyelemmel az 

alábbi területekre: 

 minőség pontos meghatározása, 

 az érdekelt fél által nem definiált, de a munka megfelelő elvégzéséhez szükséges 

követelmények megállapítása és pontosítása, 

 a szolgáltatásokkal kapcsolatos külső előírások (jogszabályi kötelezettségek, szabvány 

előírások,) 

 a szolgáltatásokkal kapcsolatos megrendelő-követelmények pontosítása. 
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Az árajánlatokkal, megrendelésekkel valamint a szerződésekkel kapcsolatos részletes 

szabályozásokat a ME 72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása című 

minőségirányítási eljárás tartalmazza. 

 

 

7.2.2. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó követelmények átvizsgálása 

A szolgáltatási tevékenyég vállalása előtt szükség szerint belső és/vagy külső szakember(ekk)el 

átvizsgáltatjuk a vevői igényeket, szükség esetén pontosítjuk azokat, ill. tisztázzuk az érdekelt fél 

által nem definiált követelményeket is.  

Az érdekelt felekkel szemben kötelezettségvállalást ajánlatok, szerződések alapján teszünk. A 

kötelezettségvállalással kapcsolatos információkat minden esetben átvizsgáljuk annak 

érdekében, hogy: 

 megrendelőink szaktanácsadással kapcsolatos elvárásai a megfelelő mértékben 

meghatározásra és dokumentálásra kerültek-e (a nem egyértelmű, vagy nem teljesíthető 

előírásokat pontosítjuk), 

 az ajánlatainkban megadottaktól eltérő vagy azokat kiegészítő követelményeket 

tisztázzuk, 

 az igényelt minőség és a teljesítőképességünk összhangban legyen egymással, 

 a megrendelő követelményeinek teljesítéséhez szükséges eszköz, anyag, szakember és 

munkamódszer a megfelelő időben a rendelkezésünkre álljon. 

Az érdekelt felekkel kötendő szerződések átvizsgálását a témafelelős végzi, az átvizsgálások 

eredményének rögzítése és igazolása az ME 72-01 számú Minőségirányítási Eljárás szerint 

történik. Az átvizsgálásokra vonatkozó feljegyzéseket megőrizzük az ME 42-03 

minőségirányítási eljárás szerint.  

Szerződéskötésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az előzőekben leírt átvizsgálás pozitív 

eredménnyel zárult. A megrendelőkkel kötött megállapodások módosítására is csak a fent leírtak 

alapján végzett vizsgálatot követően kerülhet sor. Szabályozásaink alapján biztosítjuk, hogy a 

végleges megállapodás eljusson minden olyan munkatársunkhoz, aki a teljesítésében érintett. A 

szerződéskötésekért az adott téma felelőse a felelős.  

A szerződések módosítását az érdekelt fél kezdeményezheti, ill. amennyiben a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban előre nem látható problémák merülnek fel, amelyek nem teszik 

lehetővé a Kar kötelezettségeinek teljesítését, a módosítást a témafelelős is indítványozhatja. 

A szerződés módosítására akkor kerül sor, amennyiben azt mindkét fél elfogadja. 

A társaság szempontjából hátrányos vagy jelentős szerződés módosítás esetén Eltérés feljegyzés 

formájában kell dokumentálni és elemezni.  

Amennyiben a vállalt tevékenység eltér a szerződésben vagy a megrendelésben rögzített 

követelményektől, akkor a témafelelős az érdekelt fél egyeztetett helyesbítő tevékenységet 

alkalmaz. 
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Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó követelményekben bármilyen okból (szerződés-

módosítás, jogszabály-, szabványváltozás, technikai fejlesztés stb.) módosításra van szükség, 

erről módosítást kezdeményezőnek tájékoztatni kell az érintetteket, ill. meg kell győződni az 

átvezetés végrehajtásáról. 

 

7.2.3. Kapcsolattartás a vevővel 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar az érdekelt felekkel a 

vezetésen, ill. témafelelősön keresztül tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás eszközei a 

személyes információ csere, a telefon, a fax, az e-mail, ill. a levél. 

A Kar Dékánja vagy megbízottja időnként személyesen látogatja végig a potenciális feleket, 

egyezteti az elkövetkező időszak programját és az esetlegesen felvetődő észrevételeket 

megvizsgálva segítőkész intézkedés kialakítására törekszik. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kart érintő minden esetleges 

panasz, reklamáció kivizsgáláatása és rendezése a Dékán hatáskörébe tartozik, különös 

tekintettel az újbóli hiba megelőzésére. 

Az érdekelt felekkel való kapcsolattartást: 

 a tájékoztatási kérések fogadása és megválaszolása, ajánlatok 

 a megrendelések fogadása és teljesítése, 

 a vevői (megrendelői) visszajelzések fogadása, 

 a vevői (megrendelői) észrevételek, reklamációk fogadása és kezelése, elemzése, 

 vevői igény felmérés 

 vevői megelégedettség mérés 

Az érdekelt felekkel és beszállítókkal való kapcsolattartás a vezetőség hatáskörébe tartozik. 

A területen a ME 72-01 számú Minőségirányítási Eljárásban szabályozottak szerint biztosítjuk. 

 

Az érdekelt felekkel kapcsolatos részletes szabályozást az 

ME/72-01 Vevővel kapcsolatos folyamatok szabályozása  

című minőségirányítási eljárás tartalmazza.  

 

7.3. Tervezés és fejlesztés 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar oktatási tevékenységét a 

Magyar Akkreditációs Bizottság előírásai szabályozzák, így nem végez önálló tervezési 

tevékenységet, ezért ez a szabványpont kizárásra került. 
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7.4. Beszerzés 

7.4.1. A beszerzés szabályozása 

A Kar vezetősége beszerzési tevékenységét részletesen szabályozzuk, hogy ezzel is biztosítsuk 

az elvárásoknak megfelelő műszerek, valamint szolgáltatások felhasználását. 

A beszerzési dokumentumokat (pl.: szerződéseket, megrendeléseket) úgy készítjük, hogy azok, 

 egyértelműen leírják a beszerzendő műszert, szolgáltatást, 

 a műszerek, szolgáltatások minősítésével, engedélyeztetésével kapcsolatos 

követelményeket meghatározzák, 

 a beszállító vagy alvállalkozó minőségirányítási rendszerére vonatkozó követelményeket 

leírják. 

A beszerzési dokumentumokat kiadásuk folyamatának részletes szabályozását az ME 74-01 

Beszerzés szabályozása című minőségirányítási eljárás tartalmazza. 

 

7.4.2. Az alvállalkozók, beszállítók értékelése és kiválasztása 

Az igénybe vett beszállítókat, alvállalkozókat meglévő tapasztalataink, folyamatos 

teljesítményük, az elvárásoknak való megfelelési képességük alapján értékeljük, minősítjük. Az 

értékelést és minősítést szükség szerinti gyakorisággal, de minimum évente egyszer (minden év 

első negyedévében) elvégezzük. Az értékelés folyamatát, a minősítés kritériumait az ME 74-01 

Beszerzés szabályozása című minőségirányítási eljárás szabályozza. 

 

7.4.3. A beszerzett termék igazoló ellenőrzése 

A Kar vezetősége beszállítóit és azok szükséges adatait nyilvántartja az Elfogadott Beszállítók 

Jegyzéke c. formátumban. Évente értékeli a beszállítóit abból a szempontból, hogy mennyiben 

képesek eleget tenni az elvárt követelményeknek. A beszállítók értékelése az ME 74-01 

Beszerzés szabályozása című minőségirányítási eljárás szerint történik. Az értékelés eredményét 

az adott időszakban a Beszállítók minősítése c. feljegyzés dokumentálja. 

A beszállítókat első alkalmazásuk előtt a minőségirányítási vezető, minőségirányítási megbízott 

és az értékelésbe bevont munkatársak értékeli a meglévő, ill. a beszerezhető információk 

alapján. A tartósan igénybe vett beszállítók teljesítménye folyamatos vizsgálat alatt van. 

A beszállítók elfogadása, az elfogadható beszállítók közül történő választás, valamint az 

elvégzett ellenőrzés foka és fajtája függ a termék vagy szolgáltatás típusától, a beszállítók 

teljesítményétől, a megbízók és a társaság által megszabott követelményektől, valamint - szükség 

esetén - a piaci helyzettől. 

A Kar vezetősége a beszerzett termékek, szolgáltatások és szellemi termék igazolását a 

megrendelésben kiköti, és ennek átadását az a teljesítés megkezdésekor bekéri, ill. átvételkor 

folyamatosan igényli. Az igazoló ellenőrzés kiterjed a minőségi és más megállapodott 

követelményekre. 
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Konkrét igény esetén a Kar vezetősége lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásban közreműködő 

beszállítóval, érdekelt féllel felvehesse a kapcsolatot.  

7.5. A szolgáltatási folyamatok megvalósítása 

7.5.1. A folyamatok szabályozása 

A Kar vezetősége tanúsított és szabályozott folyamatait az ME/75-01 Az oktatási folyamat 

szabályozása, az ME/75-02 Kutatási folyamat szabályozása, az ME/75-03 Szaktanácsadási 

folyamat szabályozása c. minőségirányítási eljárások szerint végzi. 

A Kar által szolgáltatási tevékenység megvalósításához szükséges tárgyi, szellemi és anyagi 

állnak, ill. a szükséges információkat és előírásokat az érdekelt fél bocsátja rendelkezésre. A 

konkrét munkafázisok sorrendjét, annak elvégzését leíró munkautasítások rendelkezésre állnak, 

ill. a megrendelések egyedi jellege esetén szükség szerint ezek elkészíthetők. 

A Kar rendelkezik a szolgáltatási folyamatok végrehajtásához megfelelő technikai eszközökkel.  

A Kar a folyamataiban, ill. folyamat végén mérő- és megfigyelő eszközöket és berendezéseket 

alkalmaz.  

Az intézmény szabályozott keretek között biztosítja a felülvizsgálati tevékenységeket, hogy 

igazolja tanácsadási szolgáltatások eredményeinek előírásoknak való megfelelését. 

A Kar vezetősége meghatározza szolgáltatásaira és szellemi termékekre vonatkozó 

továbbengedési kritériumokat, és azokat az ellenőrzési folyamatokban alkalmazza.  

A Kar vezetősége a szolgáltatási folyamatainak végrehajtásánál kiemelt feladatának tekinti a 

megrendelői igények megfelelő minőségben való kielégítését és elégedettségének fokozását. 

 

7.5.2 A szolgáltatás folyamatainak érvényesítése (validálása) 

A Kar szolgáltatási folyamatában MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány ezen szakasza nem 

értelmezhető, ezért a minőségirányítási rendszer elemeiből kizárja. 

 

7.5.3 Azonosítás és nyomon követhetőség 

A Kar kialakította és biztosítja folyamatainak azonosítását és nyomon követését. 

A Kar vezetősége olyan rendszert működtet, amely minden fázisban biztosítja az azonosítást és a 

nyomon követhetőséget. 

A szolgáltatási folyamatok végzése során alkalmazott azonosítási és nyomon követhetőségi 

rendszert és a kapcsolatos felelősségeket a kapcsolódó minőségirányítási eljárások tartalmazzák. 

 

7.5.4. A vevő tulajdonának kezelése 

A szolgáltatási folyamatokban és tevékenységében a vevő tulajdonát az érdekelt fél által 

rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk, esetleges termékek képezik. 

A tevékenység végzése közben okozott esetleges károkért a Kar vezetősége a vonatkozó 

szerződésben kikötött felelősséget vállal.  
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Az érdekelt fél által rendelkezésére bocsátott dokumentációt és belső információt a Kar 

vezetősége szigorúan bizalmasan kezeli! 

A Kar vezetősége gondoskodik az érdekelt fél által átadott, vagy értékesítés útján már az érdekelt 

fél tulajdonát képző, de még a Karnál lévő termékek, szellemi termék, dokumentáció 

állagmegőrzéséről, azonosításáról és biztonságos tárolásáról. 

A vevői tulajdon kezelése közben észlelt nem-megfelelőségekről Eltérés feljegyzést kell 

felvenni. A feltárt hiányosságok és nem-megfelelőségek rögzítésre és az érdekelt fél közlésre 

kerülnek, biztosítva ezzel a későbbi reklamációk elkerülését. 

Amennyiben a vállalt tevékenységgel kapcsolatosan olyan körülmény válik ismertté, amely miatt 

az eredeti szerződési feltételeket módosítani kell, úgy az érdekelt fél értesíteni kell a 

megváltozott körülményekről, ill. azok esetleges költségvonzatáról. 

 

7.5.5. A termék állagának megőrzése 

A Kar vezetősége és munkatársai olyan kezelési módszereket alkalmaznak, amelyeknek 

szakszerű elvégzése garantálja a szolgáltatási folyamatok során előállított, ill. felhasznált 

anyagok, termékek eszközök, dokumentációk károsodásának és minőségromlásának elkerülését. 

A Kar vezetősége gondoskodik arról, hogy a szolgáltatási folyamatok végzéséhez szükséges 

technikai eszközök és dokumentációk a folyamatok megvalósítása során ne szenvedjenek 

minőségromlást. 

 

7.6. Megfigyelő- és mérőberendezések felügyelete 

A méréseken alapuló döntések, intézkedések megfelelősége érdekében csak olyan ellenőrző, 

megfigyelő-, mérőberendezéseket használunk, amelyek mérési bizonytalansága ismert és 

összhangban áll a szükséges mérőképességgel, azaz az adott mérési feladatra alkalmasak. 

Amennyiben az érdekelt feleink igénylik vizsgáló eszközeink technikai és vizsgálati adatait, 

akkor azokat szükség szerint rendelkezésükre bocsátjuk. 

Dokumentált előírásainknak megfelelően: 

 meghatározzuk az elvégzendő méréseket, a mérések megkívánt pontosságát, illetve 

kiválasztjuk a megfelelő pontosságú mérőberendezést, 

 gondoskodunk a szolgáltatás minőségére hatással levő mérőberendezéseink 

nyilvántartásáról, szükség szerinti hitelesítéséről, kalibrálásáról és/vagy ellenőrzéséről, 

nemzetközi vagy nemzeti etalonokra való visszavezethetőségükről, 

 szabályozzuk mérőberendezéseink felügyeletének módszerét, menetét, gyakoriságát, az 

elfogadási kritériumokat, valamint – nem megfelelő eredmények esetén – a szükséges 

intézkedést, 

 jelöléssel biztosítjuk, hogy a mérőberendezéseink alkalmassági állapota azonosítható 

legyen, 
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 a használati hellyel szemben támasztott követelményeket szükség esetén dokumentáljuk, 

 felülvizsgáljuk korábbi vizsgálati eredményeink érvényességét, ha észleljük, hogy a 

mérőberendezés kikerült az igazoltan megfelelő állapotból, 

 a kezelés, tárolás során lehetőség szerint megóvjuk mérőberendezéseinket az olyan 

beavatkozásoktól, amelyek érvénytelenítik a hitelesített, illetve kalibrált állapotot. 

Sérülés, vagy annak gyanúja esetén a vizsgáló eszközt azonnal felülvizsgáljuk.  

A Kar szakemberei, az általuk végzett munkák során, csak olyan ellenőrző eszközöket, 

megfigyelő és mérőberendezéseket használnak, ill. csak olyanok használatát fogadják el az 

alvállalkozóktól, amelyek az adott mérési feladatra bizonyítottan alkalmasak. 

Joghatással járó mérésekre csak olyan megfigyelő-, és mérőberendezések vannak használatban, 

amelyek az 1991-es XLV. számú Mérésügyi törvénynek, 68/2000 (V.19.) és 309/2005. (XII. 25.) 

Kormány rendeletnek  megfelelően érvényes hitelesítésűek vagy használati etalonnal 

ellenőrzöttek és/vagy kalibráltak. 

A Kar szakemberei felelősek az ellenőrző eszközök, mérőberendezések nyilvántartásáért, 

mérésre alkalmas állapotának fenntartásáért (mérőberendezések szükséges ellenőrzéséért, 

kalibrálásáért, hitelesítéséért), szakszerű használatáért és tárolásáért valamint a szükséges 

karbantartásokért. 

 

7.6.1. A mérőberendezések azonosítása, állapotjelölése 

A Kar szakemberei átal használt ellenőrzött (nem tájékoztató jellegű mérésre használatos) 

mérőberendezéseket a minőségirányítási vezető egyedi azonosító címkével látja el. 

A tájékoztató jellegű adatokat szolgáltató mérőberendezéseket „TÁJÉKOZTATÓ MÉRÉSRE!” 

vagy „T” felirattal kell ellátni. 

 

7.6.2. Mérőberendezések kiválasztása, beszerzése, megjelölése és nyilvántartása 

A mérési feladatokhoz alkalmazni kívánt mérőeszközök kiválasztásáért és meghatározásáért a 

témafelelős a felelős. 

 

A kiválasztás szempontjai: 

 a mérőberendezés alkalmassága az adott mérési feladatra, 

 a mérőberendezés hitelesítési, vagy kalibrálási feltételeinek megléte, illetve 

kialakíthatósága. 

A mérőberendezés megkívánt pontosságát az elvégzendő mérési feladat határozza meg. 

Mérőberendezés beérkezését követően (de még a használatba vételt megelőzően) a 

minőségirányítási vezető a Mérőeszköz kartonra felvezeti a mérőeszköz szükséges jellemzőit. 

Az ME 76-01 eljárás szerinti azonosítását és jelölését követően átadja azt a mérőeszköz 
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felhasználójának. Az ellenőrzés során nem megfelelően talált mérőeszközök használatba nem 

vehetők. 

 

7.6.3. Mérőberendezés ütemezett, időszakos hitelesítése, kalibrálása 

A témafelelős a Mérőeszköz-nyilvántartó lapok adatai alapján gondoskodik a mérőeszközök 

időszakos hitelesítéséről, vagy kalibrálásáról. 

A hitelesítésre kötelezett, illetve az akkreditált kalibráló laboratóriumok általi külső kalibrálásra 

kerülő mérőeszközöket a témafelelős a vizsgálatra adás előtt működés közben ellenőrzi. 

Hitelesítésre, illetve kalibrálásra csak a megfelelőnek ítélt eszközök kerülhetnek. A külső 

vizsgálatok koordinálása a minőségirányítási vezető feladata. 

A témafelelős a mérőeszközök kalibrálásának és hitelesítésének megtörténtét és eredményét (az 

eredményeket tartalmazó dokumentumok alapján) az adott eszköz Mérőeszköz nyilvántartó 

lapjára vezeti rá. 

A témafelelős feladata, hogy gondoskodjon a hitelesített, vagy kalibrált, „megfelelő” minősítésű 

mérőeszközöknek a 7.6.1. pont szerinti egyértelmű megjelöléséről, az ellenőrzések során „nem 

megfelelő” minősítést kapott mérőeszközök javításáról és/vagy pótlásáról, illetve a használatból 

történő kivonásáról, vagy egyértelmű megjelöléséről. Javított mérőeszközt csak dokumentált 

újrakalibrálás, vagy hitelesítés után szabad használatba venni. 

A tájékoztató jellegű technológiai adatokat mérő eszközöket a témafelelős évente legalább 

egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzésről, valamint az ellenőrzés során feltárt problémákról és az 

ezekkel kapcsolatban szükséges intézkedésekről a témafelelősnek jegyzőkönyvet kell készítenie. 

 

7.6.4. Mérőeszközök, berendezések kezelése 

Amennyiben egy mérőeszköz, - berendezés Kezelési utasítása nem áll rendelkezésre a műszaki 

dokumentációban, úgy azt a témafelelős feladata indokolt esetben elkészíteni, vagy elkészíttetni. 

Az utasítás elkészítését és kiadását a 4.2.3. fejezetben leírtak szerint kell elvégezni. 

 

7.6.5. Mérőeszköz javítást és kalibrálást végző külső cégek kiválasztása és nyilvántartása 

Amennyiben a mérőeszköz javítását munkatársaink nem tudják elvégezni, úgy a javítást, vagy 

kalibrálást csak megfelelően képzett, megfelelően felszerelt és a szükséges feltételekkel 

rendelkező alvállalkozó végezhet. A követelményeknek  való megfelelés ellenőrzése és igazolása 

(igazoltatása) a minőségirányítási vezető feladata. Az alvállalkozók kiválasztását, értékelését az 

ME 74-01 Minőségirányítási Eljárásnak megfelelően végezzük. 

 

7.6.6. Korábbi mérési eredmények értékelése a mérőeszköz meghibásodása esetén 

Amennyiben egy mérőeszközről kiderül, vagy feltételezhető, hogy kikerült a kalibrált, illetve 

szabályozott állapotból, úgy azzal mérést a továbbiakban végezni tilos, a hibát az azt észlelő 

személynek haladéktalanul jeleznie kell a témafelelősnek.  
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A témafelelős a jelzés alapján megvizsgálja, vagy megvizsgáltatja a mérőeszközt és amennyiben 

a kifogás megalapozott, kizárja azt a további használatból. Ilyen esetekben a témafelelős értékeli 

és feljegyzi a mérőeszközzel ténylegesen, vagy feltételezhetően hibás állapotban végzett 

ellenőrzések és vizsgálatok eredményeinek érvényességét, valamint meghatározza a szükséges 

teendőket. 

Ha az érdekelt fél vagy képviselője kéri, úgy a hitelesített, kalibrált mérőeszközök megfelelő 

állapotát bizonyító Feljegyzéseket megtekintésre átadjuk. 

A mérőeszközök kezelésével kapcsolatos feljegyzések kezelését az ME 42-03 számú eljárás 

szabályozza. 

 

A mérőeszközök kezelése című fejezethez kapcsolódó részletesebb szabályozást az 

 

ME/76-01 Mérő- és megfigyelőeszközök kezelése 

 

című minőségirányítási eljárás szabályozza. 
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8. Mérés, elemzés és fejlesztés 

8.1. Általános követelmények 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar mérési és értékelési 

eszközöket, módszereket alkalmaz arra, hogy minőségirányítási rendszere, folyamatai, 

szolgáltatásai bizonyíthatóan megfelelőek legyenek mind az érdekelt elvárásainak, mind a Kar 

célkitűzéseinek. 

A méréseket és ellenőrzéseket jelen Kézikönyvben, Minőségirányítási Eljárásokban és a 

minőségirányítási rendszer kapcsolódó dokumentumaiban írjuk elő. A mérések és értékelések 

eredményeit felhasználjuk a folyamatok értékeléséhez, javításához a helyesbítő, megelőző 

tevékenység keretében, illetve a vezetőségi átvizsgálásokon. 

8.2. Figyelemmel kísérés és mérés 

8.2.1. A vevők elégedettségének mérése 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar bevezette a vevői 

igények követelmények vizsgálatára az MK 5. A vezetőség felelősségi köre c. fejezet 5.2 

szakaszában rögzítettekre épülő vevői elégedettség mérését, értékelését. Célja, hogy a megfelelő 

információkkal rendelkezzen a tevékenységeinek, folyamatainak fejlesztéséhez és a 

minőségjavításhoz. 

A Kar vezetése a szolgáltatási folyamat végrehajtását megfelelő eszközökkel felügyeli, így 

biztosítva a folyamatok állandó megfelelőségét. A figyelemmel kísérésnél alkalmazott 

eszközöket a folyamat szabályozó eljárásai és kapcsolódó feljegyzései tartalmazzák. 

A mérések, figyelemmel kísérési tevékenységek eredményei feljegyezésre kerülnek. Ezek a 

feljegyzések azonosítják a végrehajtás felelősségeit, és bizonyítják a szolgáltatások, folyamatok 

megfelelőségét. 

Az információgyűjtést minden nagyobb volumenű munka befejeztével vagy évente legalább 

egyszer el kell végezni, és évente legalább egyszer értékelni. A munkatársaink figyelmét fel kell 

hívni a tevékenység fontosságára, ill. meg kell határozni az abban való közreműködés során a 

feladataikat. Az így nyert adatok, információk gyűjtése és előzetes kiértékelése, elemzése 

elsődlegesen a minőségirányítási vezető feladata. A minőségirányítási vezető értékelése, mint 

bemenő adat, része az éves vezetői átvizsgálásnak. Az elemzés segítséget nyújt a minőségcélok 

értékeléséhez, új célok megfogalmazásához. 

A Kar vezetése a meghatározott vevői igényeket az árajánlat elkészítésekor, ill. a szerződés 

megkötésekor figyelembe veszi. Az olyan jellegű vevői igények jelentkezésekor, amelyekre 

nincs előre meghatározott folyamat, a társaság az új folyamatot szükség szerint megtervezi és 

bevezeti. Az érdekelt felek által megfogalmazott igényeket, kiegészítő tevékenységeket, 

jellemzőket - a szükséges erőforrások rendelkezésre állása estén - a vezetőség törekszik 

megvalósítani. 

A vevői elégedettségmérés eredményét felső vezetői körben értékeljük, amely alapot jelent a 

rendszeres vezetőségi átvizsgálásokhoz is. A vevői elégedettségméréssel kapcsolatos 

módszereink hatékonyságát, valamint azok teljes körűségét évente legalább egyszer (minden év 

első negyedévében) a vezetőségi átvizsgálás keretén belül megvizsgáljuk. 
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8.2.2. Belső audit 

A minőségirányítási rendszer megfelelőségének és hatékony működésének ellenőrzésére belső 

auditokat végzünk az alábbiak szerint: 

A belső auditok időpontja és a tevékenységet végző auditorok a vezetőségi átvizsgálásokon 

kerülnek meghatározásra. Az auditprogram kialakításánál figyelembe vesszük a tevékenységek 

és területek állapotát, fontosságát, valamint a korábbi auditok eredményeit.  

A tervezés során alapvető szempontunk, hogy éves szinten legalább egyszer valamennyi terület, 

szabványelem, illetve tevékenység ellenőrzésre kerüljön.  

Belső auditot olyan személy végezhet, aki: 

 a rendelkezik belső auditori végzettséggel, 

 ismeri a jelen fejezetben meghatározott, belső minőségirányítási auditokra vonatkozó 

követelményeket, az alkalmazandó bizonylatokat és azok használatát, illetve az ismeretek 

meglétét és alkalmazási képességét vizsga keretében bizonyította, továbbá 

 nem vesz részt az auditált tevékenységben. 

A tervezetteken kívüli audit elrendelése indokolt esetben a Dékán vagy a minőségirányítási 

vezető hatásköre. A minőségirányítási vezető szükség esetén – az itt meghatározott audit 

dokumentálási követelmények alkalmazását elvárva – megfelelően képzett külső szakértőket is 

bevonhat a belső auditok végrehajtásába. Az auditok végrehajtása előtt a minőségirányítási 

vezető pontos időpontot egyeztet a kijelölt auditorokkal és az auditált személyekkel. 

Az auditok alapját minden esetben a Minőségirányítási Kézikönyvben, valamint a 

Minőségirányítási Eljárásokban és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített követelmények 

jelentik. Az auditorok kérdéseiket a vonatkozó dokumentumok alapján, és az előző auditok 

tapasztalatai alapján teszik fel, az auditorok használhatják az előre elkészített kérdéslistát is. Az 

audit során tapasztalt hiányosságokat, eltéréseket (nemmegfelelőségeket) az auditorok az 

Eltérésjelentésben rögzítik, feladatuk a probléma okának feltárása is.  

Az auditorok az audit után az audit jegyzőkönyvet és az eltérésjelentést átadják a 

minőségirányítási vezetőnek. A minőségirányítási vezető feladata a hiányosságok 

megszüntetésére és a hatékony helyesbítésre szolgáló intézkedések meghatározása, az érintett 

alkalmazottak bevonásával, javaslataik figyelembe vételével.  

Az intézkedés eredményességének átvizsgálása és az eredménynek az intézkedést meghatározó 

dokumentumon történő rögzítése – amennyiben a minőségirányítási vezető másként nem 

rendelkezik – az auditor feladata. A belső auditok eredményei a vezetőségi átvizsgálás tárgyát 

képezik. 

Az auditokkal kapcsolatos feljegyzések megőrzési idejét az ME 42-02 minőségirányítási eljárás 

szabályozza. 

A belső auditokat részletesen az  

ME/82-01 Belső audit szabályozása 

című minőségirányítási eljárás szabályozza. 
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8.2.3. A folyamatok mérése és figyelemmel kísérés 

Folyamatainkat úgy terveztük meg, hogy az előírt tevékenységek elvégzése biztosítsa a vevői 

igények és követelmények teljesülését (határidő stb.). Nem-megfelelő teljesítés esetén 

elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy feltárjuk a probléma okát, és döntsünk a szükséges 

intézkedésekről.  

A beszállítók folyamatos ellenőrzésére, minőségi változásainak kimutatására a minőségirányítási 

vezető végez összehasonlító vizsgálatokat, melyeknek a beszállítók minősítésénél van szerepe. 

A szolgáltatások minőségi szintjének figyelemmel kisérése a minőségellenőrzési 

dokumentumok, hibaösszesítők, észrevételek, reklamációk szükség szerinti elemzésével, 

kiértékelésével történik. 

A szolgáltatási folyamat végzése közben felmerülő eltérések, hibák összegyűjtése és a hiba okok 

szerinti vizsgálata, értékelése folyamatosan történik. A Kar vezetése és munkatársai által 

elvégzett elemzések a vezetőségi átvizsgálás részét képezik. 

 

8.3. A nem megfelelő termék kezelése 

A minőségirányítási rendszer működése során az érdekelt által jelzett és a saját ellenőrzés során 

felismert olyan eseteket, amikor a termék, szolgáltatás részben vagy egészében nem felelnek 

meg az előírt vagy várható követelményeknek, minden esetben eltérésként, nem-

megfelelőségként kell kezelni. 

A belső folyamatokon belül feltárt nem-megfelelőségeket és az érdekelt felek általi 

kifogásoltakat egyaránt kezelni kell. 

A nem-megfelelő termék és/vagy szolgáltatás további kezeléséről a lehető legrövidebb időn belül 

dönteni kell. Amennyiben a kérdéses tétel vagy tevékenység a döntés eredményeképpen 

felhasználható, akkor a továbbiakban megkülönböztetett figyelemmel kell kísérni annak a 

teljesítést. 

A Kar vezetősége biztosítja érdekelt feleit, hogy megakadályozza az előírt követelményeknek 

nem-megfelelő termék, szellemi termék és/vagy szolgáltatás felhasználását, ill. a nem-

megfelelően végrehajtott fázis észlelését követően helyesbítést hajt végre a hibás fázis javítása 

érdekében. 

Minden nem-megfelelő termék, szellemi termék és szolgáltatás azonosításra, és amennyiben 

lehetséges elkülönítésre kerül, hogy megelőzhető legyen a gondatlan átadás vagy felhasználás. 

A nem-megfelelőségek kezelése az Eltérésjelentés használatával történik. 

8.4. Adatelemzés 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar adatelemzési 

módszereket alkalmaz abból a célból, hogy meg lehessen határozni a minőségirányítási rendszer 

fejlesztési területeit. 

 

Ennek érdekében vizsgálja, méri és elemzi: 
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 a vevő megelégedettségét, 

 a vevői elvárásokat, 

 a vevői (megrendelői) reklamációkat, 

 a minőségterv megvalósulását, 

 a beszállítókat, a beszállítói reklamációkat, 

 a határidők betartását, 

 a munkatársi elégedettséget. 

Az alkalmas módszereket meg kell határozni. A leggyakrabban alkalmazott adatelemzési 

módszereket az   

ME/84-01 Alkalmazott adatelemzési, statisztikai módszerek 

című minőségirányítási eljárásban rögzítjük. 

 

8.5. Fejlesztés 

8.5.1. A folyamatos továbbfejlesztés 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar elkötelezte magát az 

érdekelt feleinek nyújtott szolgáltatások minőségét befolyásoló folyamatok folyamatos 

fejlesztésére, hogy megrendelőink igényeit minél magasabb színvonalon, hatékonyan és 

gazdaságosan tudjuk teljesíteni. A folyamatok fejlesztéséhez felhasználjuk a 8.2.3. fejezet 

eredményeit. A folyamatok fejlesztését a minőségtervezésnél és a folyamatok szabályozásánál 

leírt elvek figyelembe vételével végezzük.  

A folyamatok fejlesztését a vezetőségi átvizsgálásokon indítjuk, és a minőségpolitikában 

valamint a kapcsolódó célkitűzésekben határozzuk meg az elérendő fejlesztések irányát és 

céljait. Folyamatainkról és minőségirányítási rendszerünk működéséről az adatelemzések 

segítségével követjük nyomon a fejlesztéseket és szükség esetén helyesbítő intézkedéseket 

teszünk. A vezetőségi átvizsgálások során ellenőrizzük a továbbfejlesztések megvalósulását, és 

szükség esetén helyesbítő intézkedéseket hozunk. 

 

8.5.2. Helyesbítő és megelőző tevékenységek 

Tevékenységeink során és a minőségirányítási rendszerünkben előforduló nem-megfelelőségek 

újbóli, vagy lehetséges előfordulásának megakadályozásáért helyesbítő és megelőző 

tevékenységeket végzünk. A helyesbítő vagy megelőző intézkedések összhangban vannak a 

felmerült problémák súlyával és lehetséges következményeivel. 

Minden munkatársunk feladata, hogy ha olyan problémát észlel, melynek megoldása a 

szolgáltatásunk minőségét vagy minőségirányítási rendszerünk működését javíthatja, akkor azt 

lehetőség szerint saját hatáskörben megoldja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a problémát a 

Nem-megfelelőségi jelentésen a minőségirányítási vezetőnek jelezze. 
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A minőségirányítási vezető feladata, hogy a munkatársi jelzéseket  folyamatosan figyelje, és 

amennyiben szükségesnek tartja, akkor tanszékvezetővel konzultálva helyesbítő és megelőző 

intézkedések elvégzését kezdeményezzen. Amennyiben helyesbítő vagy megelőző tevékenység 

indítása nem szükséges, akkor ezt a döntést a minőségirányítási vezető a probléma felmerülését 

igazoló feljegyzésen rögzíti.  

Azon problémák felmerülésének további helyei, melyekre helyesbítő tevékenységet indítunk, a 

következők lehetnek: 

 a folyamatok mérése és elemzése, 

 a beszerzési folyamatban felmerülő problémák, 

 belső és külső minőségirányítási audit, 

 vevői reklamációk. 

Megelőző tevékenységet általában az alábbi esetekben folytatunk: 

 helyesbítő tevékenységhez kapcsolódóan a probléma általánosításából származó      

nemmegfelelőség okának megszüntetésére, 

 minőségjavítás céljából. 

A helyesbítő vagy megelőző tevékenységek végrehajtásának lépései a következők: 

 a nem-megfelelőség azonosítása, leírása, 

 a 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. 

A helyesbítő vagy 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 vezető felelős. A 

helyesbítő / megelőző tevékenységek végrehajtásának, illetve a végrehajtás hatékonyságának (pl. 

utóaudit formájában történő) ellenőrzése és a Megelőző tevékenység munkalapon történő 

dokumentálása a minőségirányítási vezető feladata. 

A helyesbítő vagy megelőző tevékenységgel kapcsolatos feljegyzéseket az ME 42-03 számú 

minőségirányítási eljárás szerint kezeljük és őrizzük meg. 

A helyesbítő és/vagy megelőző tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályozást az  

ME/85-01 Helyesbítő tevékenységek 

ME/85-02 Megelőző tevékenységek 

című minőségirányítási eljárások tartalmazzák. 


