
1 

MŰHELYMUNKA 

ISO 9001 kockázatmenedzsment 



Bemutatkozó 
 

 

 
 

 Jászapátiné Tömösközy Virág 
 Benke Ágnes 

 
MOL Nyrt, DS Minőségügy 
üzleti támogatás szakértők 

 

120 magyarországi 
Fresh Corner töltőállomáson naponta több 
mint 28 ezer csésze kávét értékesítünk. 
2018 szeptember végén megnyílt Budapest 
Károly krt. 11-ben a MOL első önálló, 
prémium kávét kínáló Fresh  Corner 
kávézója. 



MIR – Minőségirányítási Rendszerek (ISO 9001:2015) 
 

Kockázat alapú gondolkodás és szemlélet - áttekintő 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

megfigyelő és mérőberendezés megfigyeléshez és méréshez 
szükséges erőforrások 

beszerzett termék külső forrásból biztosított termék és 
szolgáltatás 

szállító külső szolgáltató 

dokumentáció, kézikönyv, dokumentált eljárás, 
feljegyzés 

dokumentált információ 
 

szervezet környezetének megismerése (új elem!) 

érdekelt felek igényeinek feltérképezése (új elem!) 

kockázatok és lehetőségek (új elem!) 

a rendszer teljesítményének és eredményességének 
mérése (új elem!) 

Szakszavak, kifejezések változásai 

Átállás határideje: 2018.09.14. 



Célja: 
 Az érdekelt felek igényei/elvárásai alapján tökéletesíteni lehet a szervezet folyamatait, 

és ezáltal magasabb értékeket hozzanak létre az érdekelt felek részére. 
 
Folyamata: 
1) Külső és belső környezet felmérésekor azonosítani kell a szervezet érdekelt feleit 
2) Ismerni kell minden érdekelt fél igényeit és elvárásait 
3) Reagálnia kell a szervezetnek az érdekelt felek igényeire és elvárásaira 
4) Át kell alakítani az igényeket és az elvárásokat követelményekké 
5) Ismertetni kell ezeket a követelményeket a szervezet minden szintjén 

Az érdekelt felek és igényeik is dinamikusan változhatnak, így az érdekelt 
felek és igényeik meghatározását rendszeresen át kell tekinteni. 

Minden vezetőségi átvizsgálási ülés előtt, jelentős folyamat vagy szervezeti változás esetén. 

MIR – Minőségirányítási Rendszerek (ISO 9001:2015) 
 

Érdekelt felek, és igényeik feltérképezése, pontos meghatározása 



MIR – Minőségirányítási Rendszerek (ISO 9001:2015) 
 

Érdekelt felek, és igényeik feltérképezése, pontos meghatározása 



Kik az érdekelt felek?  

Mitől válik érdekelt féllé egy üzleti szereplő? 
Milyen érdekeket azonosíthatunk partnereinknél?  
Ki, miben érdekelt? 



Érdekelt felek igényeinek összegyűjtése  



Kockázatelemzési módszertanok (útvesztője) 

FMEA 
(Failure Mode and Effect Analysis) hibamód és hibahatás elemzése, hiba lehetőség és hibahatás elemzése a hibák hatásának jelentőségét segít meghatározni. 

A GAP audit (2017.06.21-22.) rámutatott arra, hogy bár a módszer nagyon jó, azonban erőforrás igénye nagyon 
nagy. Az átállási határidő, valamint a szervezeti folyamatok sokrétűsége miatt (alapállapot felvétel és a későbbi 
karbantartás) egyszerűbb megoldást kellett keresni. 



GAP audit utáni tervek (a kockázatelemzés újragondolása) 

SWOT 
elemzés során a hangsúlynak  azon kell lennie, hogy felismerjük azokat az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, amelyek kapcsolatban állnak a 
stratégiával. 



Érdekelt felek igényeinek 

meghatározása, listázása 
SWOT meghatározása az 

érdekelt felek igényeiből 

kiindulva 

SWOT táblában a 

gyengeségekből és a 
lehetőségek elmulasztásából 

fakadó kockázatok 
azonosítás, kockázat 

szintjének (magas, közepes, 
alacsony jelölése színekkel) 

fakadó kockázat 

Közepes szintű kockázatok 

rangsorolása 

Magas kockázatú és a 

rangsorolásban magas 
pontszámot kapott 

kockázatokra intézkedés 
meghatározása, az 

intézkedésért felelős 
azonosítása (saját hatáskör, 

egyéb szervezet bevonása) 
Intézkedések rögzítése az 

IIR célok közé, felelőssel, 
határidővel 

Karbantartás – lényeges szervezeti, folyamat vagy egyéb változás esetén ill. negyedéves gyakorisággal 

Piros szín 
Kritikusan befolyásolja a szervezet folyamatainak eredményességét, az érdekelt felek 
igényeinek teljesítését – azaz mielőbbi intézkedést igényel. 
Ezeknél a kockázat forrásának meghatározása pl. FMEA módszertan segítségével 
történhet. 

Sárga szín 
Közepes-/kismértékben befolyásolja a szervezet folyamatainak eredményességét, az 
érdekelt felek igényeinek teljesítését – intézkedést igényel. 
A szervezet vezetője –döntése esetén szakmai team segítségével- a listában szereplő 
megállapításokat rangsorolja (9-3-1), valamint dönthet arról is, hogy a felvetett probléma 
kockázatát felvállalja. 

Zöld szín 
Foglalkozunk  vele, de jelenleg kezelve van, ez esetben további intézkedés nem 
szükséges. Erősségeink jobb kihasználásának, megerősítésének lehetősége. 

Érdekelt felek, kockázatértékelés és akciók 



Vállalati irányítási rendszer  politikák (minőség, EBK, energia) 

Vállalati stratégia 

Elvárás, hogy minden munkavállaló 
saját szervezetének céljait ismerje. 

Integrált 
Irányítási  
Politika 

Érdekelt felek 
igényei 

 
 
 Kockázatok és 

lehetőségek 

IIR célok, tervek és akciók meghatározásának folyamata 

 

Az IIR célok, tervek és a kockázatok kezelésére meghatározott akciók 
egységes kezelésével biztosított a kockázatértékelés nyomonkövetése. 
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MŰHELYMUNKA 

GYAKORLAT 

ISO 9001 kockázatmenedzsment 



Kockázatelemzés 

SWOT 
elemzés során a hangsúlynak  azon kell lennie, hogy felismerjük azokat az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, amelyek kapcsolatban állnak a stratégiával. 



Erősségek 
Belső tényezők: 
• tudok és szeretek főzni 
• jól főzök 
• ígéreteimet betartom 
• precíz vagyok 

  Gyengeségek 
Belső tényezők: 
• reakcióidő az igény 

felmerülésétől 
• főzési kedv munka után 

      
Lehetőségek 
Külső tényezők: 
• sok bolt a hazafelé úton 
• hosszabb nyitva tartással 
• választási lehetőség az 

alapanyagok minősége terén 

  Veszélyek 
Külső tényezők: 
• időveszteség a bevásárlásnál 

(nem kapható egy boltban, egy helyen az 
összes megfelelő alapanyagot) 

• megfelelő alapanyag nem áll 
rendelkezésre  (csak új burgonya 

kapható) 

• nincs áramszolgáltatás 

Kockázat alapú gondolkodás és szemlélet Követelmény – mákos nudli vacsorára 
Lássuk mit teszünk a teljesítésért! 

MIR – Minőségirányítási Rendszerek (ISO 9001:2015) 
 

Kockázat alapú gondolkodás és szemlélet 



Kockázat alapú gondolkodás és szemlélet 

MIR – Minőségirányítási Rendszer (ISO 9001:2015) 

Érdekelt felek, és igényeik feltérképezése, pontos meghatározása 

Érdekelt felek Igényei 

Vevő végső felhasználó (fogyasztó)  mákos nudli vacsora 

Külső szolgáltató 
(beszállító) 

üzletek (Aldi, Lidl, Penny, Tesco, …) 
vásárlás tőlük 
 

Külső szolgáltató áram, gáz, közútkezelő szolgáltatás igénybevétele 

Külső és belső környezet Erőforrások 

Konyha konyhafelszerelés 

Szakácskönyv recept 

Tudásom  gyakorlatom 



 Vacsora elképzelés 
 Recept 
 Bevásárló lista 
 Délutáni időütemterv 

 Bevásárlás 
 Mákos nudli főzés 

 Minőségi 
(kinézet, állag, íz…) 

 Mennyiségi 

 Következő főzéshez a 
tapasztalatok, kóstolás  
alapján… több mák, több 

cukor, korábbi bevásárlás, készleten 
tartás… 

MIR – Minőségirányítási Rendszer (ISO 9001:2015) 
 Kockázat alapú gondolkodás és szemlélet 

Plan 

Do 

Check 

Act 

A workshop munkacsoportok megoldásainak sokszínűsége rámutatott arra, hogy a körülményeket és peremfeltételeket 
körültekintően kell meghatározni, és a szervezet folyamataira kell illeszteni a kockázatmenedzsment módszertant.  



Köszönjük a lehetőséget! 

 

 

Jászapátiné Tömösközy Virág 

vjaszapatine@mol.hu 
MOL Nyrt, DS Minőségügy 

üzleti támogatás szakértő 

 

 

Benke Ágnes 

abenke@mol.hu 
MOL Nyrt, DS Minőségügy 

üzleti támogatás szakértő 
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