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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 a megelőző tevékenység végzésével 

kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Célja, hogy a jelen eljárás alkalmazásával a lehetséges 

nemmegfelelőségek okait feltárják és azok előfordulását megfelelő intézkedésekkel megelőzzék. 

  

 

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 megelőző tevékenység elrendeléséért a munka szerint illetékes szakmai vezető 

-  a végrehajtás ellenőrzéséért a közvetlen területi szakmai vezető, 

- a minőségirányítási rendszerben végrehajtandó megelőző tevékenységéért a szövetség 

főtitkára, 

- a javított folyamat fenntartásáért és a (szükség szerinti) dokumentálásáért az 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. Megelőző tevékenység 

 Tevékenység egy lehetséges eltérés vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának 

kiküszöbölésére. Mindazon beavatkozások összessége, amelyek nem az előírásoknak 

megfelelően végrehajtott tevékenységek vagy nem a követelményeknek megfelelő működés 

jövőbeni előfordulásának kiküszöbölésére, vagy minimális mértékűre való csökkentésére 

irányulnak. 
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5.2. 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. 

 

5.3. Kockázat elemzés 

 A folyamatok során bemenő elemek hatásainak elemzése azok tevékenységre vonatkozó hatásai 

szempontjából. A kockázat jellemző értéke a kockázati tényező, amely a hatás súlyosságának, 

valamint előfordulásának gyakoriságából vagy valószínűségéből összetevődő érték.  

 

 

6. Eljárási utasítás 

 

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

annak javítása a szakág minden munkatársának kötelessége. Ugyancsak kötelessége minden 

munkatársnak, hogy – amennyiben lehetséges – olyan intézkedéseket foganatosítson, 

amelyekkel a hibák ismételt előfordulását megakadályozza. A hibamegelőző tevékenység álljon 

arányban a fellépő problémák okozta hatással. 

 

6.2. A „Helyesbítő tevékenység” című eljárásban meghatározott valamennyi „jelentős eltérés” 

esetében – minden esetben – megvizsgáljuk azt, hogy lehetséges-e a jövőben megelőző 

tevékenység végrehajtása. Erre minden esetben térjen ki az „Eltérés jelentés” a meghozandó 

intézkedés javaslatával együtt. A jelentést a munka szerint illetékes vezető vizsgálja át. Az 

átvizsgálás során feladata: 

 

- a témához kapcsolható (lehetséges) nem megfelelőségek áttekintése, ezek okainak 

megállapítása, 

- a szükséges megelőző intézkedés meghatározása (továbbá: bevezetésért felelős munkatárs 

kijelölése, bevezetési határidő). 

  

 Amennyiben lehetséges, a megelőző intézkedés átfogó legyen és a témához kapcsolható hibák 

jelentős részének lehetséges megelőzésére irányuljon. 

  

6.3. A megelőző tevékenységet a területileg illetékes szakmai vezető is elrendelheti a feladat(ok), 

felelős(ök), határidő(k) pontos meghatározásával. 

  

6.4. A megelőző tevékenység bevezetésének határideje után a felelős feljegyzésben tegyen jelentést 

az azt elrendelő vezetőnek. Ebben térjen ki a megtett intézkedés eredményeire, és az esetleges 

hiányosságokra (mi az amit nem tudott a megelőző tevékenység kiküszöbölni). 

  

6.5. Az elvégzett megelőző tevékenység eredményeit az azt elrendelő vezető felülvizsgálja és vonja 

le a megfelelő következtetéseket. 
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6.6. A kockázati tényezőket az alábbi mátrix alapján elemezzük: 

 

  

 Ritka 

előfordulás 

(34% alatt) 

Közepes 

előfordulás 

(34-65% között) 

Gyakori 

előfordulás 

(65% felett) 
Súlyos 

következmény 

(személyi sérülés 

nagy 

valószínűsége) 

B A A 

Közepes 

következmény 

(légijármű 

sérülés, anyagi 

kár nagy 

valószínűsége) 

C B A 

Enyhe 

következmény 

(a tervezett 

feladattól való 

eltérés 

valószínűsége) 

C C B 

 
„A” kategória esetében azonnali, hatékony intézkedéseket kell hozni. 

 

„B” kategória esetében elemzés szükséges, intézkedéseket a várható következményeknek megfelelően 

kell hozni (pld. Szabályozás módosítása) 

 

„C” kategória esetében elemzése szükséges, oktatás tárgyát képezi 

 

 

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.  

 


