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A Szabad Repülők Szövetségének jelen eljárási utasítása készítőjének olyan szellemi 

tulajdona, amely üzleti célból sem részben, sem egészben nem másolható! 
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1. Cél 

 

 A Szabad Repülők Szövetsége jelen eljárási dokumentuma helyesbítő tevékenység végzésével 

kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Célja, hogy a jelen eljárás alkalmazásával a feltárt hibák 

ismétlődésének megakadályozására, illetve azok előfordulásának csökkentésére, hatékony 

helyesbítő intézkedések megtételére kerüljön sor. 

  

 

2. Területi érvényesség 

 

 Az eljárási dokumentum a minőségirányítási rendszer minden eljárására, dokumentációjára, 

vonatkozik és érinti valamennyi minőségirányítási rendszerbe bevont terület tevékenységét, ahol 

hibák keletkezhetnek, és a kijavításukra szükséges hatékony intézkedéseket hozni. 

. 

 

3.  Hatáskör és felelősség 

 

 Az eljárási dokumentum jóváhagyása és a végrehajtás elrendelése a Szabad Repülők Szövetsége 

főtitkárának hatásköre.  

 Az eljárásban meghatározott tevékenységek végrehajtásáért az alábbiak a felelősek: 

- a helyesbítő tevékenység elrendeléséért a munka szerint illetékes szakmai vezető vagy a 

tevékenységet felügyelő főtitkár - a hiba súlyosságától függően, 

- a végrehajtás ellenőrzéséért a közvetlen területi szakmai vezető, 

- a minőségirányítási rendszer helyesbítő tevékenységéért a szakág minőségirányítási 

megbízottja, 

- a javított folyamat fenntartásáért és a (szükség szerinti) dokumentálásáért a folyamat szerint 

illetékes szakmai vezető. 

 

 

4. Hivatkozás 

 

4.1. Az eljárási dokumentum alkalmazását a Minőségirányítási Kézikönyv 8.5. szakasza írja elő. 

 

4.2. A Szabad Repülők Szövetségének alapszabálya 

  
4.3. Kapcsolódó eljárások: valamennyi eljárásra vonatkozik.  

  

  

5. Fogalom meghatározás 

 

5.1. Helyesbítő tevékenység 

 Tevékenység egy észlelt nemmegfelelőség vagy más nem kívánatos helyzet okának 

kiküszöbölésére (MSZ EN ISO 9000).  Mindazon beavatkozásoknak összessége, amelyek 

nem az előírásoknak megfelelően végrehajtott tevékenységek vagy nem a követelményeknek 

megfelelő tevékenység, termék javítására irányulnak. 

 



Szabad Repülők Szövetsége 
     

 HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG 

 

 

Oldalszám: 3 (4) 
 

Változat:      2. 

 

A jelen eljárási utasítás mindenkor érvényes változata a Szabad Repülők Szövetsége főtitkárának számítógépén 

található. Egy példánya aláírásokkal papír formátumban hitelesített, a másolati példányok információs jellegűek 

 

 

5.2. Nem jelentős hiba 

 Azon minőségi (végrehajtási) hibák, amelyek nem rendszeresen fordulnak elő és kijavításuk 

csekély ráfordítással megvalósítható. 

 

5.3. Jelentős hiba 

 Azon minőségi (végrehajtási) hibák, amelyek sorozatosan, ismétlődően fordulnak elő, és 

jelentős költségnövekedést vagy a szövetségnek erkölcsi veszteséget okoznak. 

 

5.4.  Nemmegfelelőség 

 Egy követelmény nem teljesülése (MSZ EN ISO 9000). 

 Nem megfelelőség a folyamatban: 

 A folyamat eredményének eltérése az előre kitűzött (vagy várható) eredménytől. 

 Nem megfelelőség a végrehajtásban: 

 A végrehajtás során nem az előírt szabályoknak megfelelő munkavégzés eredménye. 

 

6. Eljárási utasítás 

 

6.1. A minőséggel (vagy a működéssel) kapcsolatos hibák feltárása, saját hatáskörében annak 

javítása a szakág minden alkalmazottjának, szakmai vezetőjének kötelessége. 

 A helyesbítő tevékenység álljon arányban a fellépő problémák okozta hatással. 

 

6.2. Az egyes projektek irányítására és felügyeletére a mindenkori „Kézikönyv és működési 

szabályzat”, valamint a folyamatok minőségirányítási felügyeletét meghatározó 

minőségbiztosítási eljárások határozzák meg a helyes működést és tevékenységeket. 

 A folyamatok során felmerülő, minőséggel összefüggő problémákat értékeljük és minősítjük: 

  - nem jelentős hibára vagy 

  - jelentős hibára. 

 Az eltérések minősítése a munka szerint illetékes szakmai vezető feladata. Amennyiben az 

észlelt minőséggel összefüggő probléma nem jelentős, akkor a téma szerint illetékes területei 

vezető – saját hatáskörben - intézkedik a hiba kijavítása érdekében. 

  

6.3. Jelentős hiba előfordulásakor az illetékes szakmai vezető feladata a hiba teljes körű kivizsgálása 

és annak dokumentálása. 

 A vizsgálat kiterjed: 

- a nemmegfelelőség teljes körű felfedésére (beleértve a megbízói panaszokat is), 

- a nemmegfelelőség okainak megállapítására, ezek között: 

 a tevékenységre vonatkozó előírásokra (tematika, vizsgálati terv, üzemeltetési 

előírás, stb. szakmai és/vagy minőségi követelményeire), 

 a feladatot ellátó munkatárs tevékenységére, 

 a tevékenységre vonatkozó ellenőrzés módszerére, továbbá 

 minden olyan körülményre, amely bekövetkezése a hibát okozhatta, 

- a nemmegfelelőség megismétlődésének megakadályozására, valamint 

- a szükséges helyesbítő tevékenység(ek) meghatározására. 

  

 A keletkezett nemmegfelelőséget a területen illetékes szakmai vezető a belső auditoknál 

bevezetett “Eltérés jelentés” című bizonylaton dokumentálja. Ebben meghatározásra kerülnek a 
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hiba okai, a kijavításának és/vagy jövőbeni előfordulása megelőzésének feladatai a határidők és 

a felelősök megjelölésével. 

  

6.4. Az illetékes szakmai vezető által meghatározott helyesbítő intézkedések minél előbb 

végrehajtásra kell, hogy kerüljenek. Amennyiben a végrehajtásért külső fél a felelős, akkor a 

helyesbítő intézkedés mielőbbi végrehajtására a főtitkár írásban hívja fel az érdekelt fél(felek) 

figyelmét. 

  

6.5. Az elvégzett helyesbítő tevékenység megfelelőségéről – a határidő lejártát követően – a főtitkár 

győződik meg. Az  „Eltérés jelentés” bizonylatra felvezetjük a helyesbítő tevékenység 

eredményeit, valamint a hitelesítő adatokat (dátum, aláírás). 

  

6.6. A minőségirányítási rendszer működését a Minőségirányítási Kézikönyv, valamint az egyes 

eljárási dokumentumok szabályozzák. A rendszer működését a belső auditok eredményei 

igazolják. Amennyiben a minőségirányítási rendszer működése során az előírásoktól való eltérés 

mutatkozik, akkor az elnökség, vagy az Ellenőrző Bizottság határozatában elrendelheti (a 

felelős, illetve a határidő meghatározásával) a javító tevékenységet. 

  

 

7. Dokumentálás 

 

 Valamennyi helyesbítő tevékenységgel kapcsolatos feljegyzés, dokumentum, jelentés, stb. 

megőrzésre kerül a keletkezés helyén (abban a szervezetben) legalább egy évig, majd ezt 

követően a központi irattárban további 5 évig.  

 

 

 

 

 

 

 


