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Elrendelő Nyilatkozat 
 
Jelen Minőségirányítási Kézikönyv és a benne foglalt Eljárások 1. kiadását a mai napon a fenti című, 
változati sorszámú és oldalszámú fejezetekkel jóváhagyom és hatályba léptetem. A Kézikönyvben foglalt 
szabályozások alkalmazását a Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft.  minőségirányítási rendszere 
által szabályozott tevékenységi területein azonnali hatállyal kötelezően elrendelem. 
 
 
Tököl, 2016. 05. 20. 
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A Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft.-ről és tevékenységeiről 
 
 

A Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. 1992.-ben alakult a több évtizedes múltra 

visszatekintő hazai repülőipari kapacitások hasznosítására, a tevékenység továbbvitelére. 

Tulajdonosi döntés alapján időközben magába integrálta a Dunai Repülőgépgyár Zrt. 

mintegy negyed évszázados működése során megszerzett vállalkozási tapasztalatokat és 

piacokat is. Jelenlegi tevékenységében kiemelt szerepet játszik a gépgyártás,  

járműgyártás és korszerűsítés. 

 
Az erőforrások hatékony alkalmazása érdekében a Dunai Repülőgépgyár Magyarország 

Kft. saját humán erőforrásait és fizikai eszközeit törekszik minimalizálni, és az egyes 

gyártási, szolgáltatási feladatokat (projekteket) külső erőforrások bevonásával hajtja végre. 

E működési modell erősödése azt eredményezte, hogy a cég tevékenységében 

meghatározóvá vált a kooperáció, a projekt menedzselés, és fővállalkozás. Ezeknek 

részét képezi a kereskedelmi és logisztikai tevékenység. A kereskedelmi és logisztikai 

tevékenység, a projekt menedzselés és a fővállalkozás önálló szolgáltatásként is 

megjelent a cég működésében. 

 
A cég piaci tevékenységét hazai és külföldi földrajzi területen végzi. Utóbbi jelenleg 

főképpen Afrikára terjed ki. 

 

A Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. piacvezérelt cég, szolgáltatásaival a piaci 

igények lekövetésére, rugalmas kielégítésére törekszik. Ugyanakkor a cég saját 

szolgáltatási és termékprofil kialakításán is dolgozik. 

 

A cég beszállítói köre diverzifikált, megtalálhatóak azok között hazai kisvállalkozások és 

nemzetközi multinacionális cégek egyaránt. 

 

A cég konzervatív üzletpolitikát folytat, a vállalkozási kockázatot igyekszik objektíven 

felmérni és mértékét alacsonyan tartani. Nem minden lehetséges üzletet vállal be, de 



amit vállal, annak teljesítése érdekében maximálisan eleget tesz. A szerződéseket 

törekszünk olyan részletességgel kidolgozni, amelyek később a tevékenységek 

végrehajtása során irányadóak. 

 

A cég egy magas ipari kultúra és hagyomány megtestesítője, képviselője. A korábbi 

működési profilban és cégekben kialakult és alkalmazott hagyományt a cégvezetés, a 

humán erőforrás, továbbá a szükség szerint bevonásra kerülő kapacitások 

továbbhordozzák, és tevékenységükben felhasználják. 

 

Működésünk magas minőségének biztosítása érdekében bevezettük és tanúsíttattuk az 

ISO 9001:2008 szerinti minőségirányítási rendszerünket, melynek működtetéséhez és 

folyamatos fejlesztéséhez külső szakértőt is igénybe veszünk. 

 
 

Tököl, 2016. 05. 20. 
 

Dr. Kovács Géza Péter 

                                                                                                                    ügyvezető 
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A Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft.  

Minőségpolitikája 

A Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. legfőbb célja ügyfeleink elégedettségének folyamatos 
biztosítása tevékenységünk jövedelmezőségének folyamatos fenntartása mellett. Cégünk törekszik a piacon 
elfoglalt helyének megtartására és növekvő piaci részesedés megszerzésére. 

A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan eredményes minőségirányítási rendszert kívánunk 
működtetni, amely: 

 összhangban áll a vállalkozás gazdálkodási céljaival, működési elveivel és szervezeti kultúrájával, 

 garantálja termékeink és szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, s 
ennek következtében megrendelő partnereink megelégedettségét. 

Hisszük és valljuk, hogy céljaink megvalósulásának alapvető feltételei az alábbiak: 

Minőségközpontúság 

Működésünk stratégiai és egyben központi eleme a minőség. Ebből kiindulva a cég az ISO 9001:2008 
szerint kialakított minőségirányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével biztosítja a vevői 
igények hatékony és maradéktalan kielégítését. 

Vevőink, partnereink bizalmát hibamentes működésünkkel kívánjuk megnyerni. Ennek alapja az „elsőre jól 
elvégezni” elv alkalmazása. Szakmai tevékenységünkben nem követhetünk el hibákat, mert ennek súlyos 
következményei lehetnek. Mindezért elsősorban a hibák megelőzésére összpontosítunk.  

Partnerközpontúság 

Alapvető célunk a vevői megelégedettség elérése. Elégedettségüket azonban csak akkor nyerhetjük el, ha 
versenyképes, hibátlan terméket és szolgáltatást nyújtunk számukra. Az esetleges vevői kifogásokat a 
tanulás, korrekció lehetőségeként kezeljük.  

 

A szerződésekben vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul betartjuk és betartatjuk. Ugyanakkor 
rugalmasan alkalmazkodunk partnereink elvárásaihoz és igényeihez. 

 

A vezetők elkötelezettsége 

 

Cégünk vezetői kezdeményezőek és példát adnak valamint iránymutató szerepet vállalnak a 
minőségirányítással összefüggő tevékenységek szervezésében és végrehajtásában. Ugyanakkor a minőség 
biztosítása a cég minden dolgozójának feladata. A szervezet vezetése felelősséget vállal azért, hogy 
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tevékenységünket az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt 
körülmények között végezzük. 

Folyamatszemléletű megközelítés 

A folyamatok rendszerezése és dokumentálása, e folyamatok rendszeres felülvizsgálata és javítása teszi 
lehetővé, hogy minden egyes tevékenység során jobban tudjunk összpontosítani a folyamat mindenkori 
eredményére, illetőleg a termék magas minőségére. 

Kölcsönösen előnyös kapcsolat megrendelő partnereinkkel, szállítóinkkal, alvállalkozóinkkal 

Hosszútávú együttműködési kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a megrendelőinkkel, szállítóinkkal, 
alvállalkozóinkkal, akik azonosulnak cégünk Minőségcéljaival. 

 

Elvárjuk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a fenti 
Minőségpolitika megvalósításához és a szervezetünk sikereihez. 

 

Tököl, 2016. 05. 20. 

Dr. Kovács Géza Péter 

                                                                                                                                       
   ügyvezető
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1. Tárgy 

1.1. Általános ismertetés 

Jelen Minőségirányítási Kézikönyv rendszerezett formában foglalja össze a Dunai Repülőgépgyár 
Magyarország Kft. minőségirányítási rendszerét a tulajdonosi kör, a cégvezetés, a munkatársak, ill. a 
társaság megrendelői, ügyfelei és más partnerei részére. 

1.2. Alkalmazási terület 

A minőségirányítási rendszer a társaság alábbi tevékenységeit szabályozza: 

 gépek és járművek gyártása, javítása, karbantartása és korszerűsítése, 
 fővállalkozás, 

 projektmenedzsment 
 

Jelen minőségirányítási rendszer a Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. 2316 Tököl, Hrsz.: 
0323/24 alatti székhelyén, telephelyén, valamint bel- és külföldi munkavégzéseinek helyszínein a 
fenti tevékenységi területeken végzett termék-előállításaira és szolgáltatásaira érvényes. 

 

1.3. Kizárás(ok) 

Az ISO 9001:2008 jelzetű rendszerszabvány követelményei közül a társaság tevékenységei alapján 
egyetlen elemet sem indokolt kizárni. Ezért a Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. 
minőségirányítási rendszere a nevezett követelményszabvány minden elemére tartalmaz megfelelő 
szabályozás(oka)t, melyeket a jelen Minőségirányítási Kézikönyvben a továbbiakban meg is 
jelenítünk.  

Így fennáll társaságunk azon képessége és felelőssége, hogy - szabályozott körülmények között - a 
vevőink és a tárgyra vonatkozó jogszabályok követelményeinek megfelelő terméket szolgáltassunk. 

 

1.4. Fogalom-meghatározások 

Jelen szabályozásban az MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár 
szabvány fogalom-meghatározásai érvényesek. 

 

1.5. Rövidítések 

MI minőségirányítás(i) 

MIR Minőségirányítási Rendszer ( vagy MI rendszer ) 

MK Minőségirányítási Kézikönyv 

ME Minőségirányítási Eljárás(leírás) 

MF Minőségirányítási Feljegyzés 

MEGJEGYZÉS: a minőségirányítási rendszer működtetésére használt formalapok, kimutatások, 
űrlapok, táblázatok, stb. összefoglaló megnevezése. Az itt felsorolt dokumentumok akkor válnak - 
összefoglalóan - feljegyzéssé, ha rajtuk adatokat rögzítenek. (Az adattartalmú feljegyzések 
elnevezésére a bizonylat megnevezés is megengedett.) 

MV Minőségirányítási vezető 
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Társaságunk tevékenysége folyamatok láncolatában, azok egymásra hatásán keresztül valósul meg. Belső 
folyamatainkat három fő csoportra oszthatjuk: 

 az irányítási folyamatok, melyek a különböző forrásokból rendelkezésre álló adatok alapján a 
célkitűzéseket és az azok megvalósításához szükséges intézkedéseket határozzák meg, 

 a fő folyamatok, melyeken a termék-előállítási és szolgáltatás-nyújtási folyamatokat értjük, valamint 

 a támogató folyamatok, melyek a fő- és az irányító folyamatok számára szükséges forrásokat, ill. 
hátteret biztosítják. 

A folyamatok kölcsönhatását vázlatosan az alábbi ábra szemlélteti: 

 

 

Megjegyzés: 

A Kft. vezetése a szervezet működéséhez szükséges egyes folyamatait - szakmai- és/vagy 
költséghatékonysági okok miatt – kiszervezte, azaz külső erőforrásokkal végezteti, mert nem tudja, vagy 
nem akarja az ezek önálló végzéséhez szükséges erőforrásokat biztosítani.  

Az ilyen „kiszervezett”, más szavakkal külső erőforrásokkal végeztetett folyamatok mindenkori megfelelő 

felügyeletét azonban – a termék és a szolgáltatás megfelelőségének biztosítása érdekében – biztosítja. 

(Lásd még az MK-6 Gazdálkodás az erőforrásokkal fejezet 6.1 Gondoskodás az erőforrásokról alfejezeténél 
is.)  

Irányító folyamatok:

minőségtervezés, vezetőségi átvizsgálások, belső 

auditok,

az adatok elemzése, folyamatos fejlesztés,

helyesbítő- és megelőző tevékenységek.

 Fő folyamatok:

gépek és járművek gyártása, javítása, karbantartása 

és korszerűsítése,

fővállalkozás, projektmenedzsment

 

Támogató folyamatok:

a dokumentumok és a feljegyzések kezelése,

belső- és a vevővel történő kommunikáció, a vevői 

elégedettség mérése, a reklamációk kezelése,

emberi erőforrások, infrastruktúra és munkakörnyezet 

biztosítása, beszerzés, a folyamatok és termékek / 

szolgáltatások figyelemmel kísérése és mérése,

a nem megfelelő termék / szolgáltatás kezelése
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A Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. szervezeti felépítési ábrája 
 
 
 

tulajdonosok

 

ügyvezető

gazdálkodás, pénzügy, 

partnerkapcsolatok, 

vagyonkezelés

ügyvezető

cégarculat, informatika, 

vagyonkezelés

ügyvezető

logisztika, vagyonkezelés

asszisztens

pénzügy, adminisztráció, 

vagyonkezelés

gondnok

karbantartás, őrzés-

védelem

mérnök

logisztika, 

vagyonkezelés

ügyvezető

minőségügy, 

partnerkapcsolatok, üzleti 

adminisztráció

karbantartók

 

egyéb kiszervezett tevékenységek, alvállalkozók, őrzés-védelem, munkaügy, jog, tűz- és munkavédelem, 

foglalkozás-egészségügy

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tököl, 2016. 05. 20. 
 
 

Dr. Kovács Géza Péter 
ügyvezető 
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4.1. Általános rész 

Társaságunk létrehozta, dokumentálta, bevezette és fenntartja minőségirányítási rendszerét, 
valamint folyamatosan javítja annak eredményességét az ISO 9001:2008 jelzetű nemzetközi 
szabványban foglalt követelményeknek megfelelően. 

A minőségirányítási rendszer létrehozása és fenntartása során társaságunk az alábbiakat végzi: 

a) meghatározza a MI rendszerhez szükséges folyamatokat és alkalmazásuk módját a 
szervezetben, 

b) meghatározza ezeknek a folyamatoknak a sorrendjét és kölcsönhatásait, 

c) meghatározza azokat a kritériumokat és módszereket, melyek e folyamatok eredményes 
működtetéséhez és szabályozásához szükségesek, 

d) biztosítja, hogy rendelkezésre álljanak azok az erőforrások és információforrások, amelyek e 
folyamatok működésének és figyelemmel kísérésének támogatásához szükségesek, 

e) figyelemmel kíséri, méri és elemzi e folyamatokat, 

f) a tervezett eredmények elérése és a folyamatok folyamatos javítása érdekében 
tevékenységeket valósít meg. 

Társaságunk ezeket a folyamatokat az ISO 9001:2008 jelzetű nemzetközi szabvány 
követelményeinek megfelelően irányítja. 

Amennyiben a társaság olyan tevékenység kihelyezését végzi alvállalkozóhoz, amely tevékenység 
befolyásolja a termék minőségét, akkor a társaság ellenőrzést gyakorol e tevékenység felett. E 
tevékenységek azonosításra kerülnek a MI rendszerben. 

 

4.2.1. Dokumentációs követelmények 

A MI rendszer dokumentációja magában foglalja a következőket: 

a) dokumentált nyilatkozatot a Minőségpolitikáról (MK-E fejezet), 

b) jelen Minőségirányítási Kézikönyvet, 

c) a hivatkozott minőségirányítási rendszerszabvány által megkövetelt eljárásokat a Kézikönyv 
részeként, 

d) a társaság által megkövetelt olyan dokumentumokat, melyek biztosítják a hatásos tervezést, 
működést és folyamatainak ellenőrzését, 

e) a hivatkozott minőségirányítási rendszerszabvány által megkövetelt feljegyzéseket 
(Alkalmazott formanyomtatványok nyilvántartása). 

 

4.2.2. Minőségirányítási Kézikönyv 

Társaságunk elkészítette és fenntartja jelen Minőségirányítási Kézikönyvét, amely tartalmazza: 

a) a MI rendszer alkalmazási területét, beleértve a kizárások részletezését és indoklását (MK-
1. fejezet), 

b)  a MI rendszerben kialakított dokumentált eljárásokat: 

 a dokumentumok és 
 a feljegyzések kezelésére, 
 a belső audit végzéséhez,  
 a nemmegfelelőségek kezelésére, valamint 
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 a helyesbítő- és  
 a megelőző tevékenységek szabályozására, 

c) a MI rendszer folyamatai közötti kölcsönhatások leírását (MK-2. fejezet). 

 

4.2.3. A dokumentumok kezelése 

Társaságunk ellenőrzés alatt tartja a MI rendszer számára szükséges dokumentumokat. Minden 
belső szabályozó dokumentum eredetiben aláírt példányát tekintjük törzspéldánynak, az elosztott 
példányok erről készülnek fénymásolással. A törzspéldány minden esetben nyomtatott formában 
jelenik meg. A feljegyzések a dokumentumok speciális fajtái, kezelésük a 4.2.4. pontban 
szabályozott. 

A dokumentumok kezelését az alábbiak szerint végezzük: 

 

Tevékenység leírása ÜV MV 

MK és az egyéb belső minőségirányítási dokumentumok tartalmi és formai 
kialakítása 

E F 

Belső dokumentumok első és évenkénti ismételt jóváhagyása megfelelőség 
szempontjából 

F E 

Dokumentumok szükség szerinti módosítása, naprakésszé tétele  F 

Dokumentumok újbóli jóváhagyása módosítás után F  

Jóváhagyott dokumentum törzspéldányok kezelése  F 

Érvényes kiadási állapot azonosítása és nyomon követése (Érvényes belső 
dokumentumok nyilvántartása formalap vezetése) 

 F 

Belső dokumentumok állandó elérhetőségének biztosítása  F 

Olvashatatlanná, használhatatlanná vált dokumentum példány cseréje  F 

Külső dokumentumok jóváhagyása alkalmazásra, az érvényesség megfelelő 
időközönkénti átvizsgálása (Külső dokumentum nyilvántartás vezetése) 

F E 

Külső dokumentumok ellenőrzött elosztása (ha ez szükséges)  F 

Külső dokumentumok állandó elérhetőségének biztosítása  F 

Dokumentum érvénytelenítése, érvénytelen dokumentum törzspéldányának 
irattárazása 

 F 

 

ÜV: ügyvezető 

MV: minőségirányítási vezető 

F: felelős,  

E: együttműködik 

 

Kapcsolódó feljegyzések: 

Feljegyzés megnevezése Űrlap azonosító Megőrzési idő, év 

Érvényes belső dokumentumok nyilvántartása és 
elosztása 

MF-4.2.3-1 3 

Külső dokumentum nyilvántartás MF-4.2.3-2 3 
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4.2.4. A feljegyzések kezelése 

Társaságunk a MK vonatkozó fejezeteiben meghatározta azon alkalmazandó feljegyzések körét, 
amelyek a követelményeknek való megfelelés, valamint a MI rendszer folyamatos eredményes 
működésének bizonyítékát szolgáltatják. 

A papíralapú feljegyzések kezelését az alábbiak szerint végezzük: 

 

Tevékenység leírása ÜV MV 

A bizonylati rend meghatározása, a formanyomtatványok tartalmi és formai 
kialakítása, az azonosíthatóság biztosítása 

E F 

Formanyomtatványok jóváhagyása alkalmazásra  F 

Formanyomtatványok nyilvántartásának vezetése  F 

Feljegyzések állandó elérhetőségének biztosítása  F 

Feljegyzések megőrzése a meghatározott megőrzési idő végéig, az 
olvashatóság, azonosíthatóság és a visszakereshetőség biztosítása 

 F 

Feljegyzések selejtezése a megőrzési idő eltelte után E F 

 

ÜV: ügyvezető 

MV: minőségirányítási vezető 

F: felelős,  

E: együttműködik 

 

Kapcsolódó feljegyzés: 

Feljegyzés megnevezése Űrlap azonosító Megőrzési idő, év 

Alkalmazott formanyomtatványok nyilvántartása MF-4.2.4-1 3 

 

A dokumentumok és a feljegyzések megjelenítése 

A Kft. működésében és minőségirányítási rendszerében használatos dokumentumok készülhetnek, 
ill. megjeleníthetők papíralapú, vagy elektronikus adathordozón, vagyis lehetnek papíralapú, illetve 
elektronikus dokumentumok.  

Azt, hogy az adott dokumentumok milyen formában készülnek elsősorban jogszabályi-, valamint 
célszerűségi szempontok határozzák meg. Indokolt esetben megengedett a „duplikált” megjelenítés 
is. 

A számítógépen tárolt adatok mentése napi, heti rendszerességgel, archiválása CD-re, DVD-re (két 
pld.-ban), vagy külső HDD adathordozóra havonta (legalább) egyszer, illetve szerverre indokolt 
gyakorissággal történik. 
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5. A vezetőség felelősségi köre 
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5.1. A vezetőség elkötelezettsége 

A vezetés azáltal bizonyítja elkötelezettségét a minőségirányítási rendszer létrehozása és 
bevezetése iránt, valamint folyamatosan javítja annak eredményességét azáltal, hogy: 

a) nyilvánvalóvá teszi a szervezet számára a vevői, valamint a jogszabályokban és 
szabályzatokban előírt követelmények teljesítésének fontosságát, 

b) meghatározza a Minőségpolitikát (MK-E fejezet), 

c) gondoskodik a Minőségcélok meghatározásáról, 

d) vezetőségi átvizsgálásokat végez, 

e) gondoskodik az erőforrásokról. 

 

5.2. Vevőközpontúság 

A cégvezetés gondoskodik arról, hogy a vevői követelményeket meghatározzák és teljesítsék a 
vevői elégedettség fokozása céljából. 

 

5.3. Minőségpolitika 

A Kft. vezetése gondoskodik arról, hogy a Minőségpolitika 

a) megfeleljen a társaság céljainak, 

b) elkötelezettséget tartalmazzon a követelmények teljesítése és a minőségirányítási rendszer 
eredményességének folyamatos javítása iránt, 

c) keretet adjon a Minőségcélok kitűzéséhez és átvizsgálásához, 

d) legyen közzétéve és azt megértsék a szervezeten belül, 

e) legyen átvizsgálva a folyamatos alkalmasság szempontjából. 

 

A szervezet mindenkor aktuális Minőségpolitikája jelen Kézikönyv MK-E jelű mellékleteként, valamint 
a telephely irodájában kifüggesztve található. 

 

5.4. Tervezés 

5.4.1. Minőségcélok 

A társaság vezetése gondoskodik arról, hogy a Minőségcélok, beleértve azokat, melyek a termékre 
vonatkozó követelmények teljesüléséhez szükségesek, ki legyenek tűzve a társaság érintett funkciói 
és szintjei számára. 

A Minőségcélok mérhetőek és összhangban állnak a társaság Minőségpolitikájával. 

A konkrét, mérhető - általában éves - Minőségcélok kitűzése folyamatosan történik csakúgy, mint az 
előző évi Minőségcélok értékelése. Ezek fóruma az éves vezetőségi átvizsgálás.  

A Minőségcélokhoz minden esetben határidő(ke)t és felelős(öke)t rendelünk, aki(k) kellő hatáskörrel 
rendelkezi(ne)k a folyamatokban. Ugyancsak meghatározzuk a teljesítéshez szükséges erőforrások 
körét és mértékét, melyek rendelkezésre állását mindenkor folyamatosan biztosítjuk.  
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Kapcsolódó feljegyzés: 

Feljegyzés megnevezése Űrlap azonosító Megőrzési idő, év 

Minőségcélok MF-5.4.1-1 3 

 

5.4.2. A minőségirányítási rendszer tervezése 

A vezetés folyamatosan gondoskodik arról, hogy 

a) a minőségirányítási rendszer tervezése megtörténjen a 4.1. pontban megadott 
követelmények teljesítése és a Minőségcélok elérése érdekében, valamint 

b) a minőségirányítási rendszer működőképessége fennmaradjon a rendszerben tervezett és 
bevezetett módosítások esetén is. 

 

5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 

5.5.1. Felelősségi körök és hatáskörök 

Társaságunk vezetése biztosítja, hogy a társaságon belül a felelősségi körök és a hatáskörök 
meghatározásra kerüljenek és ezek közzé legyenek téve a szervezeten belül. 

A szervezeti felépítési ábra (organigram) jelen Kézikönyv MK-3 jelű fejezetében található. A 
felelősségi körök és a hatáskörök a munkavállalók munkaköri leírásaiban rögzítettek. (lásd még az 
MK-6 jelű fejezetben.) 

 

5.5.2. A vezetőség képviselője 

Társaságunk vezetése kijelölte azt a munkatársát, aki egyéb felelősségi köreitől függetlenül olyan 
felelősségi körrel és hatáskörrel rendelkezik, amely a következőket foglalja magában: 

a) gondoskodást a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok létrehozásáról, 
bevezetéséről és fenntartásáról, 

b) beszámolást a tulajdonosoknak és a vezetésnek a minőségirányítási rendszer működéséről 
és a fejlesztési szükségletekről, 

c) gondoskodást a vevői követelményekkel kapcsolatos tudatosság előmozdításról az egész 
szervezetben. 

A minőségirányítási vezető felelősségi köre magában foglalja a kapcsolattartást külső felekkel a 
minőségirányítási rendszert érintő kérdésekben. 

 

5.5.3. Belső kommunikáció 

A vezetés gondoskodik megfelelő kommunikációs folyamatok bevezetéséről a szervezeten belül és 
a kapcsolattartásról a minőségirányítási rendszer eredményessége tárgyában. 

Társaságunk felépítéséből, méretéből és a tevékenység jellegéből adódóan a belső kommunikáció 
jelenleg főleg verbális csatornákon keresztül valósul meg. Amennyiben az írásbeliség is szükséges, 
a belső információáramlás fontos eszköze az e-mailes kapcsolattartás is. A zavartalan 
kommunikáció érdekében társaságunk ügyvezetője és minden munkatársa rendelkezik 
mobiltelefonnal, ami szükség esetén biztosítja az azonnali elérhetőséget. 

 

 

 

 



 

Azonosító: 
MK-5 

Változat: 
1. 

Jóváhagyta: 
Dr. Kovács Géza Péter 

Dátum: 
2016. 05. 20. 

Oldalszám: 

3./3 
 

 

5.6. A vezetőségi átvizsgálás 

5.6.1. Általános követelmény 

A cégvezetés évente, a teljes körű belső audit lezárása után elvégzi a minőségirányítási rendszer 
átvizsgálását, hogy ezúton biztosítsa a rendszer folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és 
eredményességét. Az átvizsgálás magában foglalja a javítási- és fejlesztési lehetőségek értékelését 
és a minőségirányítási rendszerben végrehajtandó változtatások szükségességére, beleértve a 
Minőségpolitikát és a Minőségcélokat. 

Társaságunk az átvizsgálásokról minden esetben jegyzőkönyvet készít. 

 

5.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai 

A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai a következő információkat tartalmazzák: 

a) a belső- és külső (tanúsító, felügyeleti, megújító) auditok eredményei, tapasztalatai, 

b) vevői visszajelzések (reklamációk, elégedettségi vizsgálatok, stb.), 

c) a folyamatok működése és a termékek megfelelősége, 

d) a helyesbítő- és megelőző tevékenységek helyzete, 

e) a korábbi vezetőségi átvizsgálásokból következő tevékenységek, 

f) a minőségirányítási rendszert befolyásoló változtatások (pl. a szabályozó dokumentumok 
felülvizsgálatának eredményei), 

g) a meglévő erőforrások megfelelőségének elemzése, 

h) az alvállalkozók / szállítók értékelése, 

i) a Minőségcélok megvalósulásának mértéke és eredményessége, 

j) a folyamatos fejlesztésre vonatkozó ajánlások. 

 

5.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai 

A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatai tartalmazzák a döntéseket és az intézkedéseket az 
alábbiakkal kapcsolatban: 

a) a minőségirányítási rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztése, 

b) a szolgáltatások fejlesztése a vevői követelményekkel kapcsolatosan, 

c) új, mérhető Minőségcélok meghatározása, 

d) a folyamatos fejlesztéshez szükséges erőforrás-szükségletek. 
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6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 
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6.1. Gondoskodás az erőforrásokról 

Társaságunk meghatározta és biztosítja azokat az erőforrásokat, amelyek szükségesek 

a) a minőségirányítási rendszer folyamatainak bevezetéséhez, fenntartásához és 
eredményességük folyamatos fejlesztéséhez, valamint 

b) a vevők elégedettségének fokozásához, a vevők követelményeinek teljesítése által. 

Az erőforrások főleg: 

 emberi (humán), 

 infrastrukturális (beleértve az információt is),  

 munkakörnyezeti, továbbá  

 pénzügyi (anyagi)  

jellegűek. 

A Kft. vezetése a szervezet működéséhez szükséges egyes folyamatait - szakmai- és/vagy 
költséghatékonysági okok miatt – kiszervezte, azaz külső erőforrásokkal végezteti. Az ilyen 
kiszervezett, külső erőforrásokkal végeztetett folyamatok mindenkori megfelelő felügyeletét azonban 

– a termék és a szolgáltatás megfelelőségének biztosítása érdekében – folyamatosan biztosítja. 

 

6.2. Emberi erőforrások 

6.2.1. Általános 

A társaság cégvezetése meghatározta a társaságon belüli munka- és hatáskörmegosztást, 
megfogalmazta és kijelölte a felelősségi-, jog- és hatásköröket, valamint az ezekből levezetett 
kommunikációs utakat. Ezek alapján felvázolta a cég szervezeti felépítését (MK-3. fejezet). 

A cégvezetés megállapította továbbá, hogy a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó 
követelményeknek való megfelelőséget befolyásoló különböző tevékenységek végrehajtásához az 
ezekben a folyamatokban résztvevő munkatársaknak milyen felkészültségi szintre van szükségük. 

Minden munkatársunk megfelelő oktatás, képzés, készség és gyakorlat útján van felkészítve az 
elvárások teljesítésére. 

 

6.2.2. Felkészültség, képzés és tudatosság 

Társaságunk 

a) munkaköri leírásokban határozta meg a munkatársak számára a szükséges felkészültséget, 

b) gondoskodik az ilyen szükségletek kielégítésére szolgáló képzésről, vagy más 
tevékenységről. A képzéseket, ill. az oktatásokat megtervezi és dokumentálja, 

c) kiértékeli és dokumentálja a megvalósított tevékenységek eredményességét, 

d) megfelelő szakmai- és minőségirányítási tárgyú oktatásokkal gondoskodik arról, hogy a 
munkatársak tudatában legyenek a tevékenységük szerepének és fontosságának, valamint 
annak, hogy hogyan járulnak hozzá a Minőségcélok eléréséhez, 

e) valamennyi munkatárs rendszeresen részt vesz tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatáson, 

melyet alvállalkozó tart. Az ilyen oktatásokról is minden esetben jegyzőkönyv készül. 
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Társaságunk az alábbi feljegyzéseket vezeti az oktatásról, a képzésről, a készségekről és a 
gyakorlatról: 

 

Feljegyzés megnevezése Űrlap azonosító Megőrzési idő, év 

Képzési terv MF-6.2.2-1 3 

Oktatási terv és jegyzőkönyv MF-6.2.2-2 3 

 

 Minden munkatárs rendelkezik ún. „személyi dossziéval”, melyben a dolgozó: 

 a személyi adatai és 

 munkaköri leírása / feladat meghatározása mellett 

megtalálhatóak még az alábbi dokumentumok is: 

 munkaszerződés és annak módosításai, kiegészítései 

 munkáltatói tájékoztató 

 képzettségeket, végzettségeket, kompetenciákat, jogosultságokat igazoló okmányok 
másolatai 

 egészségügyi alkalmasságot bizonyító feljegyzések 

 igazolások oktatásokról, képzésekről. 
 

6.3. Infrastruktúra 

Társaságunk meghatározta, biztosítja és fenntartja azt az infrastruktúrát, amely biztosítja, hogy a 
cég működése megfeleljenek az előírásoknak, követelményeknek.  

Az infrastruktúra a következőket foglalja magában: 

a) épületeket, munkahelyeket és a hozzá tartozó feltételeket, 

b) a folyamatok eszközeit (gépek, berendezések, szerszámok, hardverek, szoftverek, 
járművek, berendezési tárgyak, irodatechnikai eszközök, stb.),  

c) a kommunikációs- és információtechnológiai eszközöket, valamint 

d) az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. a kommunikációt). 

Az éves vezetőségi átvizsgálások során a cégvezetés kiértékeli a meglévő infrastruktúrát és 
meghatározza, hogy ezek milyen fejlesztéseket igényelnek a további üzletmenet biztosításához, 
javításához.  

A társaság vezetése folyamatosan gondoskodik a meglévő infrastruktúra elemeinek megfelelő 
nyilvántartásáról, csakúgy, mint folyamatos és tervszerűen végzett szervízeléséről. ill. 
karbantartásáról is.  

Kapcsolódó feljegyzések: 

Feljegyzés megnevezése Űrlap azonosító Megőrzési idő, év 

Gépek és berendezések listája – gépek  
(a „termelés” gépei) (található az Immateriális 
javak és Tárgyi eszközök nyilvántartásában) 

MF 6.3-1-A 3 

Gépek és berendezések listája – berendezések, 
eszközök, szerszámok (található az Immateriális 

javak és Tárgyi eszközök nyilvántartásában) 
MF 6.3-1-B 3 

Gépek és berendezések listája – hardver, szoftver, 
irodagép (található az Immateriális javak és Tárgyi 

eszközök nyilvántartásában) 
MF 6.3-1-C 3 
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6.4. Munkakörnyezet 

Társaságunk meghatározta, megvalósította, folyamatosan vizsgálja, és figyelemmel kíséri azt a 
munkakörnyezetet, azokat a szükséges tényezőket, amelyek a termékre / szolgáltatásra vonatkozó 
követelményeknek való megfelelőség eléréséhez szükséges. 

A szervezet a tevékenységének hatásossága érdekében, igyekszik úgy kialakítani saját 
munkakörnyezetét, hogy az a munkatársak motiváltságát, elégedettségét, teljesítőképességét 
pozitívan befolyásolja. A munkatársaknak munkaállomásaikon mindenkor rendelkezésükre állnak 
eredményes munkavégzésüket biztosító és a munkájukhoz nélkülözhetetlen munkakörülmények.  

A Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaügyi tárgyú szabályozásokat, a cég vezetése 
mindenkor teljes mértékben betartja. 

A vonatkozó és mindenkor aktuális munka (baleset) védelmi- és tűzvédelmi 
előírások/szabályozások/szabályzatok által támasztott követelmények betartását a dolgozók és 
munkahelyek biztonsága érdekében a cég vezetése mindenkor kiemelten kezeli. A vonatkozó 
rendelkezések szerinti baleset- és tűzvédelmi oktatásokat rendszeresen megtartjuk és 
dokumentáljuk.  

A munkatársak egészségi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése érdekében évenként 
egyszer minden munkatárs megjelenik a foglalkozás-egészségügyi orvosnál, aki a munkakörök, 
tevékenységek ellátásához előírt vizsgálatokat elvégzi és dokumentálja.  

A munkakörnyezet tényezőinek folyamatos vizsgálatáért, figyelemmel kíséréséért, valamint kedvező 
kialakításáért a cégvezetés felel. A munkakörnyezet felmérése – legalább - a három évenként 
felülvizsgált és aktualizált Munkahelyi Kockázatelemzés keretében történik.  



 Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. 

 
7. A termék előállítása 
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7.1. A termék-előállítási és a szolgáltatás-teljesítési folyamatok megtervezése 

A Kft. vezetése megtervezte és kialakította azokat a folyamatokat, amelyek termék-előállításaink és 
szolgáltatásaink teljesítéséhez szükségesek. A termék-előállítási és szolgáltatás-teljesítési 
folyamatok tervezése összhangban van a minőségirányítási rendszer más folyamatainak 
követelményeivel. 

A termék-előállítási- és a szolgáltatási tevékenységek megvalósítási folyamatainak tervezése során 
társaságunk a következőket határozza meg: 

a) a termék-előállításra és a szolgáltatásra vonatkozó Minőségcélokat és követelményeket, 

b) a folyamatok és a dokumentumok kialakításának szükségességét, valamint a termék-
előállítással és a szolgáltatással kapcsolatos konkrét erőforrások megteremtését, 

c) a termék-előállítással és a szolgáltatással kapcsolatos szükséges igazolási, érvényesítési, 
figyelemmel kísérési, ellenőrzési és vizsgálati tevékenységeket, valamint a szolgáltatás 
elfogadási kritériumait, 

d) azokat a feljegyzéseket, amelyek annak bizonyításához szükségesek, hogy a termék-
előállítás és a szolgáltatás teljesítésének folyamatai és ezek eredménye kielégítik a 
követelményeket. 

E tervezés kimeneti adatai olyan alakban jelennek meg, amely megfelel társaságunk működési 
módjának. 

 

7.2. A vevővel/megrendelővel kapcsolatos folyamatok 

 A Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. partnereivel, vevőivel, megrendelőivel folyamatos 
kapcsolatot tart fenn, hogy igényeikről és elégedettségükről pontos információkat szerezzen és ezen 
információkat visszacsatolva a működési rendbe egyre jobb szolgáltatási / termék minőséget érjen 
el.  

 

7.2.1. A termék-előállításra és a szolgáltatásra vonatkozó követelmények megállapítása 

Cégünk vezetése meghatározta a következőket: 

a) a megrendelő által előírt követelményeket, beleértve a termék-előállítás és a szolgáltatás 
teljesítése utáni követelményeket, 

b) azokat a követelményeket, amelyeket a megrendelő nem jelölt meg, de amelyek 
szükségesek az előírt vagy a szándék szerinti használathoz, ha ez ismert, 

c) a termék-előállítással és a szolgáltatással kapcsolatos, jogszabályokban és szabályzatokban 
előírt követelményeket, valamint 

d) bármely más, a társaságunk által meghatározott követelményt. 

 

7.2.2. A termék-előállításra és a szolgáltatásra vonatkozó követelmények átvizsgálása 

Társaságunk átvizsgálja a szolgáltatásra vonatkozó követelményeket. Ezt az átvizsgálást 
elvégezzük, még mielőtt kötelezettséget vállalnánk a szolgáltatás vevő felé való teljesítésére (pl. 
ajánlattételkor, szerződés vagy megrendelés elfogadásakor, szerződés vagy megrendelés 
módosításának elfogadásakor), és gondoskodunk arról, hogy 

a) a termék-előállításra és a szolgáltatásra vonatkozó követelmények meg legyenek határozva, 
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b) legyen megoldás arra az esetre, ha a szerződés vagy rendelési követelmények eltérnek az 
előzetesen kinyilvánítottaktól, valamint 

c) legyünk képesek a meghatározott követelmények teljesítésére. Az átvizsgálás 
eredményeiről és az ebből következő tevékenységekről feljegyzések készülnek. 

Ha a megrendelő nem adott dokumentált nyilatkozatot a követelményekről, társaságunk megerősíti 
a követelményeket a rendelés elfogadása előtt. 

Ha a termékre, vagy a szolgáltatásra vonatkozó követelmények változnak, társaságunk gondoskodik 
az ezekre vonatkozó dokumentumok módosításáról és arról, hogy az ezzel foglalkozó személyek 
tudomást szerezzenek a megváltozott követelményekről. 

 

7.2.3. Kapcsolattartás a vevővel/megrendelővel 

Szervezetünk meghatározta és megvalósítja a megrendelőivel és a vevőivel való kapcsolattartás 
eredményes módozatait a következőkre nézve: 

a) a termékre és a szolgáltatásra vonatkozó információra, 

b) érdeklődések, szerződések vagy megrendelések kezelésére, beleértve a módosításokat, 
valamint 

c) a megrendelőktől érkező visszajelzésekre, beleértve a megrendelők panaszait is. 

 

7.3. Tervezés és fejlesztés 

7.3.1. A tervezés és fejlesztés megtervezése 

Társaságunk a tervezés során meghatározza 

a) a tervezés szakaszait, 

b) az átvizsgálási, az igazolási (verifikálási) és az érvényesítési (validálási) tevékenységeket, 
amelyek a tervezés és fejlesztés egyes szakaszaiban alkalmazandók, valamint 

c) a tervezéssel kapcsolatos felelősségi köröket és hatásköröket. 

Társaságunk a tervezésben érintett különböző munkatársak közötti kapcsolatokat úgy irányítja, hogy 
eredményes kommunikáció valósuljon meg, és világos legyen a felelősségi körök elosztása. 

Társaságunk a tervezési eljárás kimenő adatait a tervezés előrehaladásának megfelelően 
értelemszerűen naprakész állapotba hozza. 

 

7.3.2. A tervezés bemenő adatai 

Társaságunk meghatározza a készítendő tervvel kapcsolatos követelményekre vonatkozó bemenő 
adatokat, és megőrzi az erre vonatkozó feljegyzéseket. Ezek az adatok felölelik 

a) a funkcionális és az alkalmassági követelményeket, 

b) a tárgyra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok követelményeit, 

c) a régebbi, hasonló tervekből leszármaztatott információt, ha az a tárgyra vonatkoztatható, 
valamint 

d) egyéb követelményeket, amelyek a tervezés számára lényegesek. 

Társaságunk ezeket a bemenő adatokat átvizsgálja abból a szempontból, hogy kielégítőek-e. A 
követelményeknek teljeseknek, egyértelműeknek és ellentmondásmenteseknek kell lenniük. 
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7.3.3. A tervezés kimenő adatai 

Társaságunk a tervezés kimenő adatait olyan alakra hozza, hogy ez lehetővé tegye a tervezés 
bemenő adataival való összehasonlításon alapuló igazolást (verifikálást), és ezeket továbbengedés 
előtt jóváhagyja. A tervezés kimenő adatai 

a) kielégítik a tervezés bemenő követelményeit, 

b) megfelelő információt szolgáltatnak a beszerzéshez, az előállításhoz és a szolgáltatás 
nyújtásához, ha ez értelmezhető, 

c) tartalmazzák a termék elfogadási kritériumait, vagy hivatkoznak ezekre, valamint 

d) meghatározzák a terméknek azon jellemzőit, amelyek a termék biztonságos és megfelelő 
használata szempontjából lényegesek, pl. a termék megóvására vonatkozó részleteket. 

 

7.3.4. A tervezés átvizsgálása 

Társaságunk a tervezett intézkedéseknek megfelelően elvégzi a tervezés módszeres átvizsgálását a 
munka megfelelő szakaszaiban, hogy 

a) kiértékelje a tervezés eredményének képességét a követelmények teljesítésére, valamint 

b) felfedje a problémákat, és javaslatot tegyen a szükséges intézkedésekre. 

Az ilyen átvizsgáláson a résztvevők között szerepelnek a tervezés átvizsgálásra kerülő 
szakaszaiban érintett munkatársak. Az átvizsgálás eredményeiről és a szükséges intézkedésekről 
készült feljegyzéseket társaságunk megőrzi. 

 

7.3.5. A tervezés igazolása (verifikálása) 

Társaságunk a tervezett intézkedéseknek megfelelő igazolást (verifikálást) azért végzi, hogy 
meggyőződjön arról, hogy a tervezés kimenő adatai teljesítik a tervezés bemenő adatainak 
követelményeit. Az igazolás (verifikálás) eredményeiről és a szükséges intézkedésekről készült 
feljegyzéseket társaságunk megőrzi. 

 

7.3.6. A tervezés érvényesítése (validálása) 

Társaságunk a tervezés érvényesítését (validálását) azért végzi, hogy biztosítsa azt, hogy a létrejött 
terv, ill. az annak alapján kivitelezett projekt képes kielégíteni az előírt vagy a szándék szerinti 
használat, vagy alkalmazás követelményeit, ha ezek ismertek.  

Az érvényesítés (validálás) társaságunknál döntően akként valósul meg, hogy az ügyvezető annak 
megtörténtét aláírásával igazolja.  

Ha lehetséges, társaságunk befejezi az érvényesítést (validálást) a tervszállítás vagy a projekt 
használatba vétele előtt. Az érvényesítés eredményeiről és a szükséges intézkedésekről készült 
feljegyzéseket társaságunk megőrzi. 

 

7.3.7. A tervezés változtatásainak kezelése 

Társaságunk kimutatja a tervezésben eszközölt változtatásokat, és az erre vonatkozó feljegyzéseket 
megőrzi. A változtatásokat átvizsgálja, igazolja (verifikálja) és érvényesíti (validálja), ha ez 
szükséges, és bevezetés előtt jóváhagyja. A tervezésben eszközölt változtatások átvizsgálása 
felöleli a változtatásoknak a már átadott tervfázisokra való hatására vonatkozó kiértékelést. A 
változtatások átvizsgálásának eredményeiről és a szükséges intézkedésekről készült feljegyzéseket 
társaságunk megőrzi. 
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7.4. Beszerzés 

7.4.1. Beszerzési folyamat 

Társaságunk gondoskodik arról, hogy a beszerzett termékek / alvállalkozói szolgáltatások 
megfeleljenek az előírt beszerzési követelményeknek. Az alvállalkozókra / (be)szállítókra és a 
beszerzett termékekre / szolgáltatásra alkalmazott szabályozások típusa és mértéke attól függ, hogy 
a beszerzett termék / szolgáltatás milyen hatással van a szervezet szolgáltatásainak  további 
folyamataira vagy a végtermékre. 

Minden esetben megbizonyosodunk arról, hogy, alvállalkozóink, ill. (be)szállítóink képesek olyan 
anyag, termék szállítására vagy szolgáltatás nyújtására, mely kielégíti társaságunk és vevőink 
követelményeit, beleértve a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos követelményeket is. 

Alvállalkozóinkat és szállítóinkat rendszeresen értékeljük. Az értékelésnél újonnan jelentkező 
alvállalkozók / szállítók esetén, pl. más megrendelőinek tapasztalatait, ill. referenciamunkáikat lehet 
figyelembe venni. Olyan szállítók esetén, akikkel társaságunk már állt üzleti kapcsolatban, az 
értékelést a saját tapasztalatokra kell alapozni. 

Az értékelés – a fontosnak ítélt szubjektív szempontok mellett – az alábbi öt szempont szerint is 
történik: 

 minőség (termék / szolgáltatás minősége, bizonylatolása, minőségirányítási rendszer), 

 ár (a termék / szolgáltatás árának rugalmas változtatása, mennyiségfüggősége), 

 fizetési feltételek (fizetési határidő, késedelmi pótlék), 

 rugalmasság (teljesítés időbeni rugalmassága, kapacitás és rendelkezésre állás), 

 teljesítő képesség (az előírt, írásba foglalt tevékenységek időbeni elvégzése). 

Az említett szubjektív és az itteni öt szempontot figyelembe véve a minőségügyi megbízott évenként 
legalább egyszer (vagy esetleg más fontos tényező miatt többször is) elvégzi az értékelést. Az 
értékelés mindenkor írásban történik, melynek formája, dokumentálása kötetlen, annak megtörténtét 
a minőségirányítási megbízott aláírásával igazolja. 

Az alvállalkozók / (be)szállítók értékelésük alapján szerepelnek az Elfogadott alvállalkozók / szállítók 
jegyzékén. A társaság főleg az itt szereplő partnerekkel dolgozik. 

A jegyzéket a minőségirányítási vezető évente felülvizsgálja, annak módosítására okot adhat, pl. új 
szállító / alvállalkozó elfogadása, régi törlése vagy értékelésének módosítása, a szállított termék, a 
nyújtott szolgáltatás súlyos nemmegfelelősége, stb. 

Az Elfogadott alvállalkozók / szállítók jegyzéké-nek megőrzéséről és a társaságnál beszerzést 
végzők részére történő ellenőrzött elosztásáról a minőségirányítási megbízott gondoskodik. 

Kapcsolódó feljegyzések: 

Feljegyzés megnevezése Űrlap azonosító Megőrzési idő, év 

Elfogadott alvállalkozók / szállítók jegyzéke MF-7.4.1-1 3 

 

7.4.2. Beszerzési információ 

Társaságunk gondoskodik arról, hogy a beszerzett termékek, ill. szolgáltatások megfeleljenek az 
előírt beszerzési követelményeknek. A beszerzések „szereplőire” és tárgyára alkalmazott 
szabályozás(ok) típusa és mértéke attól függ, hogy a beszerzett termék / szolgáltatás milyen 
hatással van a szolgáltatás további (köztes-, vagy rész)folyamataira, valamint a szolgáltatás 
végeredményére. 

Beszerzési igény esetén – miután megbizonyosodtunk arról, hogy alvállalkozóink, ill. szállítóink 
képesek olyan termékek szállítására, ill. szolgáltatások nyújtására, melyek kielégítik a vonatkozó 
jogszabályok, cégünk és vevőink követelményeit, - a szállítói / alvállalkozói megrendeléseken 



Azonosító: 
MK-7 

Változat: 
1. 

Jóváhagyta: 
Dr. Kovács Géza Péter 

Dátum: 
2016. 05. 20. 

Oldalszám: 

5./5 
 

 

minden esetben fel kell tüntetni a beszerzendő termékek, vagy szolgáltatások minden olyan 
paraméterét, melynek alapján a szállító, ill. az alvállalkozó egyértelműen azonosítani tudja a 
megrendelt terméket, vagy szolgáltatást és a megrendelés egyéb feltételeit, amennyiben ez 
értelmezhető. 

Cégünk gondoskodik arról, hogy az előírt beszerzési követelmények megfelelőek legyenek, mielőtt 
ezeket közölné az alvállalkozóval, ill. a szállítóval. 

 

7.4.3. A beszerzett termék igazolása 

Társaságunk vezetése kialakította és bevezette azokat az ellenőrzési és egyéb tevékenységeket, 
amelyek annak biztosításához szükségesek, hogy a beszerzett termék / szolgáltatás kielégítse az 
előírt beszerzési követelményeket. 

Ha társaságunk, vagy vevője igazolást kíván végezni a beszállító telephelyén, társaságunk feltünteti 
a beszerzési információban, hogy milyen igazoló intézkedéseket szándékozik tenni és milyen módon 
történhet a termékek továbbengedése. 

 

7.5. A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása 

7.5.1. A termék-előállítás és a szolgáltatásnyújtás szabályozása 

Társaságunk a termék-előállítást és a szolgáltatást szabályozott feltételek között tervezi meg és 
végzi el. A szabályozott körülmények a következőket foglalják magukban: 

a) a termék-előállítás és a szolgáltatás jellemzőit leíró tájékoztató rendelkezésre állása, 

b) megfelelő berendezések alkalmazása, 

c) megfigyelő-, mérési- és értékelő tevékenységek bevezetése. 

 

7.5.2. A termék-előállítási és a szolgáltatásnyújtási folyamatok érvényesítése 

Szervezetünk jóváhagyja (validálja) mindazokat a termék-előállítási és a szolgáltatásnyújtási 
folyamatokat, amelyeknek a kimenete nem igazolható (verifikálható) az azt követő figyelemmel 
kíséréssel vagy méréssel, és ennek következtében a hiányosságok csak a termék használatba 
vétele, vagy a szolgáltatás teljesítése után válnak nyilvánvalóvá.  

A társaságunknál zajló érvényesítés (validálás) bizonyítja, hogy ezek a folyamatok képesek a 
tervezett eredmények elérésére. Az ilyen folyamatokra szervezetünk intézkedéseket tesz, beleértve 
a következőket, ha azok alkalmazhatók: 

a) meghatározott kritériumokat a folyamatok átvizsgálására és elfogadására, 

b) a berendezések jóváhagyását és a munkatársak képzettségét, 

c) meghatározott módszerek és eljárások alkalmazását, 

d) a feljegyzésekre vonatkozó követelményeket (lásd a feljegyzések kezelését is), 

valamint 

e) az ismételt érvényesítést (validálást). 

 

7.5.3. Azonosítás és nyomonkövethetőség 

Ahol célszerű, társaságunk megfelelő eszközökkel azonosítja a termékeket / szolgáltatásokat a 
termék-előállítási és szolgáltatási műveletek során. 

A társaság azonosítja a termék / szolgáltatás állapotát a figyelemmel kísérés és a mérés 
követelményeinek teljesülése szempontjából. 
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Ha a nyomonkövethetőség előírt követelmény, társaságunk ellenőrzés alatt tartja és feljegyezi a 
termék / szolgáltatás egyedi azonosítását. 

 

7.5.4. A vevő tulajdona 

Társaságunk gondosan kezeli a vevő / megbízó / ügyfél tulajdonát, mialatt az az ellenőrzésünk alatt 
áll, vagy azt használjuk. Azonosítjuk, igazoljuk és védjük a vevő által átadott, használatra, vagy 
feldolgozásra / beépítésre szánt tulajdonát, továbbá annak állagát megőrizzük. Ha valamely vevői 
tulajdon elveszett, megsérült, vagy más módon használhatatlanná vált, ezt jelentjük a vevőnek és 
feljegyezzük ennek tényét. 

A vevői tulajdon nemcsak „materiális” (tárgyiasult) tulajdont jelent. Ebbe a fogalomkörbe tartoznak a 
vevő szellemi termékei, (pl. tervek, tervrajzok, részletrajzok, szabadalmi- vagy termék(minta) oltalom 
alatt álló tulajdona, stb.) a vevőtől származó, tulajdonában álló, tetszőleges adathordozó(ko)n létező 
adatok, információk, bizonylatok, stb., melyeket a mindenkor hatályos adat- és információvédelmi 
jogszabályok előírásai szerint kezelünk, ill. védünk 

 

7.5.5. A termék megóvása 

Szervezetünk a belső „feldolgozási” folyamatok alatt is megőrzi a termék megfelelőségét. Ez az 
állagmegőrzés magában foglalja az azonosítást, az anyagmozgatást, a csomagolást, a tárolást és a 
védelmet. Ez vonatkozik a termék részeire, elemeire is. 

 

7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése 

A társaság meghatározta, hogy milyen figyelemmel kíséréseket (és méréseket) kell végezni, és 
milyen megfigyelő- és mérőberendezésekre van szükség annak igazolásához, hogy a termék 
megfeleljen a vevő és a jogszabályok által meghatározott követelményeknek. 

Társaságunk olyan folyamatokat vezetett be, amelyekkel biztosítja, hogy a figyelemmel kísérés és a 
mérés elvégezhető legyen, és úgy is történjen, hogy összhangban legyen a figyelemmel kísérés és 
a mérés követelményeivel. 

A megfigyelések és mérések – tevékenységeink jellegéből fakadóan – kétirányúak: 

1. Az alaptevékenységeinket jelentő folyamatokat folyamatosan figyeljük. A folyamatok 
végzése közbeni szükségessé váló korrekciókat azonnal elvégezzük a termelés és a 
szolgáltatás folyamatossá és eredményessé tétele céljából. 

2. A termelés és a szolgáltatás eszközeinek és berendezéseinek (szerszámainak) beállítási-, 
beszabályozási-, karbantartási-, valamint javítási folyamataihoz a berendezések gyártói által 
kidolgozott és rendelkezésünkre bocsátott szabályozások (írásbeli és szóbeli) a mérvadóak.  

Az itt ismertetett kétféle folyamat elvégzésének eredményeiről feljegyzések készülnek, melyeket a 
termelés menetében, valamint helyesbítő- és megelőző tevékenységeink – melyek a folyamatos 
fejlesztést célozzák – végzésénél folyamatosan felhasználunk. 

A megfigyelő- és mérőberendezések kezelésével, karbantartásával és ellenőrzésével, az 
illetékességek leírásával biztosítjuk a szerződésekben leírt kötelezettségek teljesítésének 
bizonyítására használt eszközök megfelelőségét. Ennek érdekében a használatos mérő- és 
szabályozó eszközöket: 

a) meghatározott időközönként, vagy használatba vétel előtt beszabályozzuk és szükség 
szerint újra beszabályozzuk, (kalibráljuk és/vagy hitelesítjük) 

b) megvédjük olyan beállításoktól, amelyek érvényteleníthetik a mérési eredményt, 

c) megvédjük a károsodástól és állaguk romlásától a kezelés, a karbantartás, a szállítás és a 
tárolás ideje alatt. 

 

Kapcsolódó feljegyzés: 
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Feljegyzés megnevezése Űrlap azonosító Megőrzési idő, év 

Mérőeszközök és műszerek listája MF-7.6-1 3 

 

Fenti tevékenységeinkről, azok feljegyzései és bizonylatai alapján statisztikák készülnek, melyek 
tudásmegőrzési céllal alapjai folyamatos fejlesztési tevékenységeinknek. 



 Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. 

 
8. Mérés, elemzés és fejlesztés 
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8.1. Általános rész 

Társaságunk vezetése megtervezte és bevezette azokat a figyelemmel kísérési mérési, elemzési és 
javítási folyamatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy: 

a) bizonyítani tudjuk a termék / szolgáltatás megfelelőségét, 

b) gondoskodni tudjunk a minőségirányítási rendszer megfelelőségéről, valamint 

c) folyamatosan javítani tudjuk a minőségirányítási rendszer eredményességét. 

Ez felöleli az alkalmazandó módszerek meghatározását, beleértve a statisztikai módszereket, és 
ezek alkalmazásának mértékét. 

 

8.2. Figyelemmel kísérés és mérés 

 A Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. kiemelt figyelmet fordít a szerződésekben foglaltak 
ellenőrzésére és a teljesítés minden igényt kielégítő és pontos megvalósulására, mivel főleg ez 
biztosítja a tervezettnek és az elvárásoknak megfelelő szerződés-teljesítést. 

 

8.2.1. Vevői elégedettség 

A minőségirányítási rendszer működésének egyik mértékeként szervezetünk figyelemmel kíséri a 
vevő benyomásaira vonatkozó információkat arról, hogy teljesítettük-e a vevő követelményeit. Az 
ilyen információ gyűjtésének és felhasználásának módszereit – főleg - az alábbiak szerint határoztuk 
meg: 

 elégedettségmérő kérdőívek, 
 az elkészült termékek, elvégzett szolgáltatások minőségével kapcsolatos vevői/megrendelői 

adatok, 
 egyéb üzleti statisztikai (árbevétel, visszatérő vevők, szerződésszám, stb.) elemzések, 
 vevői köszönetnyilvánítások, 
 megrendelői, felhasználói (garanciális) panaszok,  
 partneri referenciaigazolások, stb. 

A fenti forrásokból nyert információk főleg az évenkénti vezetőségi átvizsgálások során kerülnek 
elemzésre. Ilyenkor az előző év felhasználói vélemény-felmérések eredményeivel kapcsolatos 
tapasztalatok összevetésével és azok értékelésével együtt történik a tendenciák megállapítása, 
továbbá a fejlesztés lehetséges irányainak meghatározása. 

 

8.2.2. Belső audit 

Vállalkozásunk tervezett időszakonként - évente legalább egyszer - belső auditokat végez annak 
megállapítására, hogy a minőségirányítási rendszer 

a) megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, a választott minőségirányítási rendszerszabvány 
követelményeinek, valamint a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatban a társaságunk 
által kitűzött követelményeknek, valamint 

b) bevezetése és fenntartása eredményes-e. 

A szervezet vezetése a belső auditprogram megalkotásakor, valamint a belső auditterv 
összeállításakor figyelembe vette az auditálandó folyamatok és területek állapotát és fontosságát, 
valamint a korábbi auditok eredményeit. Meghatároztuk az auditok kritériumait, körét, gyakoriságát 
és módszereit. 
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Társaságunk az alábbi dokumentált eljárásban határozta meg a belső auditok tervezésének és 
végzésének, továbbá az eredmények jelentésének és a feljegyzések megőrzésének felelősségi 
körét és követelményeit. 

Az auditor(ok) kiválasztása és a vizsgálat lefolytatása biztosítja az audit folyamatának objektivitását 
és pártatlanságát. Az auditok elvégzésével minősített alvállalkozót bízunk meg, így megfelelünk a 
függetlenség szempontjának is. 

Az auditált (tevékenységi) terület felelős vezetője biztosítja, hogy indokolatlan késedelem nélkül 
tegyenek intézkedéseket az audit során felfedett nemmegfelelőségek és ezek okainak 
kiküszöbölésére. Az ezt követő tevékenységek tartalmazzák a megtett intézkedések igazolását és 
az eredményekről szóló jelentés elkészítését. 

A belső auditokat az alábbiak szerint tervezzük és végezzük: 

 

Tevékenység leírása MV AUD 

Belső audit program és -terv elkészítése és jóváhagyása F I 

Nem tervezett audit elrendelése F I 

Megbízás kiadása az audit elvégzésére F I 

A belső audit elvégzése E F 

Auditjelentés készítése I F 

Auditjelentés ellenőrzése, teljességének vizsgálata F E 

Helyesbítő intézkedések meghatározása, végrehajtása F I 

Helyesbítő intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és dokumentálása F I 

Utóaudit lefolytatása (szükség esetén) E F 

 

MV: minőségirányítási vezető AUD: auditor 

F: felelős E: együttműködik I: információt kap 

 

Kapcsolódó feljegyzés: 

Feljegyzés megnevezése Űrlap azonosító Megőrzési idő, év 

Audit program MF-8.2.2-1 3 

 

8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése 

Társaságunk megfelelő módszereket alkalmaz a MI rendszer folyamatainak figyelemmel kísérésére, 
és ahol lehetséges mérésére. Ilyen módszerek, ill. információforrások lehetnek: 

 a vevői elégedettség vizsgálatával kapcsolatos, valamint a reklamációs bejelentésekkel 
kapcsolatos információk feldolgozása, 

 a belső audit jelentések tapasztalatai, 
 a tanúsító általi (tanúsító-, felügyeleti-, megújító-) audit jelentéseinek tapasztalatai, 
 az éves vezetőségi átvizsgálás eredményei, tapasztalatai, 

 egyéb statisztikai módszerek, stb. 

Ezek a módszerek is bizonyítják a folyamatok képességét a tervezett eredmények elérésére.  

Ha a tervezett eredmények nem teljesülnek, szükség szerint helyesbítésre, ill. helyesbítő 
tevékenységekre kerül sor a termék, ill. a szolgáltatás megfelelőségének biztosítására. 
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8.2.4. A termék figyelemmel kísérése és mérése 

Szervezetünk figyelemmel kíséri és méri a termék jellemzőit, annak igazolása céljából, hogy a 
termékkel szemben támasztott követelmények teljesülnek. Ezt a termék előállítási folyamata során, 
annak megfelelő szakaszaiban végzi, a tervezett intézkedéseknek megfelelően. 

A vállalkozás meghatározta a termék-előállítási- és szolgáltatási folyamatokban azon ellenőrzési 
pontokat, melyek ellenőrzésével biztosítható a termék és szolgáltatás minőségének állandósága. 
Ezen ellenőrzési pontokon az ügyvezető és a minőségirányítási megbízott végez ellenőrzéseket. 

A folyamatközi ellenőrzések célja és feladata: 

 az előírt (termék)paraméterek betartásának ellenőrzése, 
 az előírásoktól eltérő szolgáltatási munka észlelése, 
 az elvégzett feladatok nyomon követése, 
 a határidőre nem elvégzett feladatok kiszűrése, stb. 

Az elfogadás kritériumainak való megfelelőség bizonyítékait feljegyezzük. A fenti ellenőrzésekről 
készült megfelelő feljegyzéseken annak / azoknak a személy(ek)nek a nevét is fel kell tüntetni, aki(k) 
a termék kibocsátását, azaz a vevőnek történő „kiszállítást” engedélyezi(k).  

A termék továbbítása nem engedélyezhető és a szolgáltatás teljesítése nem folytatható mindaddig, 
amíg a tervezett intézkedés kielégítő módon nem fejeződött be, hacsak az erre felhatalmazott 
személy, illetve ahol lehetséges, a vevő nem hagy jóvá ettől eltérő döntést. 

 

8.3. A nem megfelelő termék / szolgáltatás kezelése 

Cégünk vezetése gondoskodik a követelményeknek nem megfelelő termék / szolgáltatás 
azonosításáról és ellenőrzés alatt való tartásáról, hogy megakadályozza véletlen felhasználását 
vagy „kiszállítását”. A nem megfelelő termék / szolgáltatás kezelését, valamint az intézésre 
vonatkozó, hozzá kapcsolódó felelősségi köröket és hatásköröket dokumentált eljárásban határoztuk 
meg. 

Társaságunk a nem megfelelő terméket vagy szolgáltatást az alábbi intézkedések valamelyike 
szerint kezeli: 

a) intézkedést tesz a feltárt nemmegfelelőség kiküszöbölésére, nem megfelelő termék 
esetében javítja azt, nem megfelelő szolgáltatás esetében megszakítja a szolgáltatási 
folyamatot és a nemmegfelelőség tárgyát helyesbítve megismétli azt, 

b) intézkedést tesz, hogy megakadályozza a termék felhasználását az eredeti szándéknak 
vagy alkalmazásnak megfelelően. 

Az eltérési-, ill. a felhasználási engedély társaságunk tevékenységében nem értelmezhető. A 
nemmegfelelőségek természetéről és a megtett intézkedésekről feljegyzések készülnek. 

Ha a nem megfelelő termék / szolgáltatás kijavításra kerül, a javítás után ismételt igazolásnak van 
alávetve, hogy követelményeknek való megfelelősége igazolható legyen. 

Ha a nem megfelelő terméket annak kiszállítása vagy felhasználásának megkezdése után fedezik 
fel, társaságunk megteszi a szükséges intézkedéseket a nemmegfelelőség hatásaival vagy 
lehetséges hatásaival kapcsolatban. 

A nem megfelelő terméket / szolgáltatást az alábbiak szerint kezeljük: 

Tevékenység leírása MV 

Nem megfelelő termék megjelölése, elkülönítése F 

Döntés a nem megfelelő termékkel kapcsolatos intézkedésről F 

A nemmegfelelőség kiküszöbölése F 

A kijavított termék újraellenőrzése F 

Nem megfelelő szolgáltatási folyamat megszakítása F 

Nem megfelelő szolgáltatási folyamat helyesbítése, megismétlése F 
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MV: minőségirányítási vezető 

F: felelős 

 

Kapcsolódó feljegyzések: 

Feljegyzés megnevezése Űrlap azonosító Megőrzési idő, év 

NMT/SZ Jelentés MF-8.3-1 3 

NMT/SZ Jelentés nyilvántartás MF-8.3-2 3 

 

8.4. Az adatok elemzése 

Társaságunk olyan adatokat határoz meg, gyűjt és elemez, amelyek alkalmasak a minőségirányítási 
rendszer megfelelőségének és eredményességének bizonyítására és annak értékelésére, hogy hol 
lehetséges a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése. Ez felöleli a 
figyelemmel kísérési és mérési tevékenységekből és más, alkalmas forrásokból származó adatokat. 

A Kft. vezetése elemzi ezeket az adatokat, hogy belőlük információt nyerjen a következőkről: 

a) a vevők elégedettségéről, 

b) a termékre, szolgáltatásra vonatkozó követelményeknek való megfelelőségről, 

c) a folyamatok és a termékek jellemzőiről és ezek irányzatáról, beleértve a megelőző 
tevékenységek lehetőségeit, valamint 

d) a szállítókról / alvállalkozókról. 

 

8.5. Fejlesztés 

8.5.1. Folyamatos fejlesztés 

Vállalkozásunk folyamatosan fejleszti a minőségirányítási rendszer eredményességét a 
Minőségpolitika, a Minőségcélok, az auditok eredményei, az adatok elemzése, a vezetőségi 
átvizsgálások, a helyesbítő- és a megelőző tevékenységek, valamint ezek eredményességének és 
hatékonyságának vizsgálata útján. 

 

8.5.2. Helyesbítő tevékenységek 

Szervezetünk helyesbítő tevékenységet végez a nemmegfelelőségek okának kiküszöbölésére, hogy 
megelőzze ezek megismétlődését. A helyesbítő tevékenység arányban áll a felmerült 
nemmegfelelőségek hatásaival. 

A helyesbítő tevékenységekre vonatkozó dokumentált eljárás követelményeket tartalmaz a 
következőkre nézve: 

a) a nemmegfelelőségek átvizsgálására (beleértve a vevők panaszait), 

b) a nemmegfelelőségek okainak megállapítására, 

c) a nemmegfelelőségek megismétlődésének megakadályozására irányuló tevékenység 
szükségességének kiértékelésére, 

d) a szükséges tevékenység meghatározására és bevezetésére, 

e) az elvégzett tevékenység eredményeinek feljegyzésére, valamint 

f) az elvégzett helyesbítő tevékenység eredményességének átvizsgálására. 
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8.5.3. Megelőző tevékenységek 

Társaságunk meghatározta azt a tevékenységet, amellyel kiküszöbölheti a lehetséges 
nemmegfelelőségek okait, hogy megelőzze ezek bekövetkezését. A megelőző tevékenység 
arányban áll a lehetséges problémák hatásaival. 

A megelőző tevékenységekre vonatkozó dokumentált eljárás követelményeket tartalmaz a 
következőkre nézve: 

a) a lehetséges nemmegfelelőségek és ezek okainak megállapítására, 

b) a nemmegfelelőségek bekövetkezésének megelőzésére irányuló tevékenység 
szükségességének kiértékelésére, 

c) a szükséges tevékenység meghatározására és bevezetésére, 

d) a megtett intézkedés eredményeinek feljegyzésére, 

e) az elvégzett megelőző tevékenység eredményességének átvizsgálására. 

A nemmegfelelőségek kezelését, a helyesbítő- és a megelőző tevékenységeket az alábbiak szerint 
végezzük: 

 

Tevékenység leírása MV ÜV 

Vevői észrevételek kezelése F E 

Belső auditok eltéréseinek kezelése F F 

NM leírása I F 

A NM súlyosságának elbírálása, döntés a szükséges intézkedésről F E 

Helyesbítés végrehajtása E F 

Nemmegfelelőség (valós vagy lehetséges) okának megállapítása F E 

H / M tevékenység szükségességének megállapítása, felelősök és határidők 
megjelölése 

 
F 

 
E 

H / M tevékenység elvégzése F E 

H / M tevékenység elvégzésének igazolása F E 

H / M tevékenység eredményességének vizsgálata, értékelése F E 

Döntés a lezárásról vagy ismételt tevékenységről F E 

Ismételt H / M tevékenység meghatározása F E 

 

MV: minőségirányítási vezető ÜV: ügyvezető 

F: felelős E: együttműködik I: információt kap 

 

Kapcsolódó feljegyzések: 

Feljegyzés megnevezése Űrlap azonosító Megőrzési idő, év 

NHM Jelentés MF-8.5.2-1 3 

NHM Jelentés nyilvántartás MF-8.5.2-2 3 

 

 


