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ISO 9001:2015
Minőségirányítási
Rendszer
Versenyképes előny
bizonyított kiválóság révén

Kihívás

Alkalmazható minden iparágra, tekintet nélkül az általuk
kínált termékekre és szolgáltatásokra.
A folyamat-megközelítés és a kockázatalapú gondolkodás
hangsúlyozásával az ISO 9001:2015 szabvány egy még
hatékonyabb, rugalmasabb és felhasználóbarátabb
minőségirányítási rendszerré fejlődött.

A vállalatok ma rendkívül gyors technológiai fejlődéssel
és egyre összetettebb piaci struktúrával találkoznak.
Annak érdekében, hogy új lehetőségeket fedezzenek
fel és sikereket érjenek el egy rendkívül szoros
versenykörnyezetben, a szervezeteknek nagyfokú
rugalmasságról, hatékonyságról és minőségről kell
tanúbizonyságot tenniük.

Az Ön üzleti előnyei

Egy minőségirányítási rendszer (MIR), mint az ISO 9001
strukturáltan közelíti meg a folyamatok fejlesztését, így
erősítve a cégek versenyképességét világszerte.

A minőség strukturált megközelítése létfontosságú minden
olyan vállalat számára, amely elkötelezte magát ígéretének
teljesítése mellett. Az ISO 9001 MIR értékes az olyan
szervezetek számára, amelyek az alábbiakat kívánják elérni:

Mi az ISO 9001?
Több mint egy millió, 180 országban kiadott tanúsítvánnyal
az ISO 9001 a vezető minőségirányítási rendszer szabvány.
A szabványt arra fejlesztették ki, hogy a szervezeteket
hatékony eszközzel lássa el a minőségirányításhoz,
mérettől, ipari szektortól vagy elhelyezkedéstől
függetlenül.

ÉMI-TÜV SÜD

■■

Működési kiválóság – egy hatékony MIR
alkalmazásával sokoldalú és összefüggő
tevékenységeket lehet rendszeresen értékelni, irányítani
és ellenőrizni. Széleskörű szakmai tapasztalatukkal a
TÜV SÜD auditorok segíthetnek szervezetüknek abban,
hogy elérjék a termelékenység és a minőség kívánt
szintjét.

Fenntartható növekedés – egy erős MIR azonosítani
tudja a főbb kihívásokat és kedvezőbb helyzetbe hozza
Önt az új lehetőségek feltárásában. Nemzetközileg
akkreditált tanúsító testület lévén a TÜV SÜD irányítási
rendszer szolgáltatásokat kínál globális ügyfélkörének.
■■ Nagyfokú elismertség – egy egyre összetettebb üzleti
környezetben a bizalom létfontosságú marad az ügyfelek
és érdekelt felek számára. Világszerte ismert tanúsítási
jelünk bizonyítja az Önök megfelelés és minőség iránti
elkötelezettségét.
■■

Miért válassza az ÉMI-TÜV SÜD-öt?
A TÜV SÜD auditorai rendelkeznek a szükséges nemzeti
és nemzetközi akkreditációkkal a kombinált auditálási
feladatok elvégzéséhez, ezáltal biztosítva, hogy az ISO
9001 tanúsítást a legmagasabb szakmai színvonalon, a
nemzetközi irányelveknek és előírásoknak megfelelően
végezzük. Emellett auditoraink kötelesek egy szigorú
viselkedési kódexet követni (Auditori Kódex), amely
biztosítja teljes mértékű függetlenségünket és
pártatlanságunkat az Önök és partnereik számára.

Hogyan tudunk segíteni Önnek?
A TÜV SÜD egy hatékony, hat lépéses folyamatot kínál
azoknak a szervezeteknek, amelyek először igénylik az ISO
9001 tanúsítási folyamatot.

A TÜV SÜD tanúsítási jel
A TÜV SÜD ISO 9001 tanúsítási jele
igazolja szervezete elkötelezettségét a
minőség iránt.

HAT LÉPÉS A TANÚSÍTÁSHOZ
Töltsön ki egyetlen adatfelvételi lapot, és mi elkészítjük
az Önnek szóló testreszabott ajánlatunkat a költségekkel,
tervezéssel és szükséges idővel.

Az ÉMI-TÜV SÜD Magyarország egyik piavcvezető tanúsító
cége, amely magas színvonalú műszaki, minőségügyi
és biztonságtechnikai megoldásokat nyújt ügyfeleinek a
vizsgálat, ellenőrzés, auditálás, tanúsítás területén.

Előaudit során megállapítjuk, hogy az Ön szervezete teljesíti-e
már az ISO 9001 követelményeit, és azonosítja a fejlesztendő
területeket.

Helyszíni audit TÜV SÜD auditorokkal.
Helyesbítő intézkedéseket javaslunk és alkalmazunk,
amennyiben szükséges.
Pozitív döntést követően megküldjük az auditjelentést
és a tanúsítványt, az éves felügyeleti auditok ezután
következnek.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.
+36 26 501-120

Kapcsolódó szolgáltatások
A ÉMI-TÜV SÜD a következő irányítási rendszer
tanúsítási szolgáltatásokat nyújtja:
■
ISO 14001 – Környezetközpontú irányítási
rendszer
■
ISO 45001 – Munkahelyi egészség- és biztonság
irányítási rendszer
■
ISO 50001 - Energiairányítási Rendszer
■
ISO/IEC 27001 – Információbiztonsági Irányítási
Rendszer
■
IATF 16949 - Autóipari Minőségirányítási
Rendszer
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A TÜV SÜD auditorai egy helyszíni bejárás során értékelik a
jelentkezéskor benyújtott adatokat, és megállapítják a szervezet
felkészültségét a második szakaszra.

