
Áttérés az ISO 9001:2008-ra 
 

 
2008. november 15-én megjelent az ISO 9001 új kiadása (ISO 9001:2008). A magyar 
nyelvű szabvány 2009. január 1-jén jelent meg. 

 

Az IAF és az ISO meghirdette az átállást segítő ütemtervet 

A Magyar Szabványügyi Testület a nemzetközi gyakorlattal összhangban a következő 
tájékoztatást adja az új szabványra való áttéréssel és akkreditált tanúsítási szolgáltatásaival 
kapcsolatban. 
 
Háttér-információk 

Az ISO-szabványok rendszeres felülvizsgálatának célja, hogy a szabványok mindig korszerűek 
legyenek, és ennek érdekében döntés szülessen arról, hogy egy adott szabvány megfelel-e a 
kor technikai követelményeinek, szükséges-e frissíteni, vagy esetleg vissza kell vonni.  

A világon a legszélesebb körben alkalmazott szabvány az ISO 9001, amelynek felülvizsgálatára 
szintén sor került. A felülvizsgálat eredményeként a szabvány 2000. évi kiadását felváltja az ISO 
9001:2008.  

Mivel a szabvány 2000. évi kiadását mintegy 170 országban vezették be és alkalmazzák, a 
szabvány szerint több, mint 1 millió szervezetet, vállalatot, céget és intézményt auditáltak és 
tanúsítottak a világon, amelyek között a magán- és állami szektor szinte minden ipari és 
szolgáltató vállalatának, intézményének képviselője megtalálható, így az átállás sokakat érint. 

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) a szabvány kidolgozója és kiadója, de saját maga 
nem folytat tanúsítási tevékenységet. A tanúsításokat tanúsítási szolgáltatásokat nyújtó 
testületek végzik. Ezek a tanúsító testületek, annak érdekében, hogy a szolgáltatásuk iránti 
bizalmat növeljék, akkreditáltathatják tevékenységüket a Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF) 
49 elismert tagja közül, bármelyik nemzeti akkreditáló testülettel.  

A szabvány új kiadása és az ütemterv 

Az ISO és az IAF ütemtervet készített, hogy megkönnyítse az átállást az ISO 9001:2008 
szabvány szerinti tanúsításra. Az ütemterv kialakításakor konzultáltak olyan nemzetközi 
szervezetekkel/szakemberekkel, amelyek/akik minőségirányítási rendszereket vagy auditorokat 
tanúsító testületek, valamint ISO 9001 szerint tanúsított iparvállalatok képviselői.  

Habár az ISO 9001:2008 nem fogalmaz meg alapvetően új követelményeket, a 2000. évi kiadás 
óta eltelt 8 év tapasztalatait alapul véve, világosabbá és átláthatóbbá teszi a szabványban 
megfogalmazott eddigi követelményeket. Ezenkívül az új kiadás tartalmaz olyan változásokat, 
amelyek célja az ISO 14001:2004 szabvánnyal való összhang javítása.  

Az elfogadott átállási ütemterv az akkreditált tanúsító testületek által kiadott tanúsítványokkal 
kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza:  

Az ISO 9001:2008 és/vagy az ezzel egyenértékű nemzeti szabvány szerinti megfelelőségi 
tanúsítványt csak az ISO 9001:2008 szabvány hivatalos megjelenése után szabad kiadni, az 
ISO 9001:2008 szabvány szerint lefolytatott rutinfelügyeleti vagy okiratmegújító audit 
után.  

Az ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítások érvényessége 



 Az ISO 9001:2008 szabvány közzétételét követően egy év elteltével (tehát 2009. 
november 15-től) lefolytatott tanúsítási eljárásoknak (új tanúsítás vagy okiratmegújítás) 
már az ISO 9001:2008 szabvány szerintinek kell lenniük. 

 24 hónappal az ISO 9001:2008 szabvány közzététele után minden ISO 9001:2000 
szabvány szerint kiadott tanúsítvány érvényét veszti (tehát 2010. november 15-től).  

 

 
További információ: 

MSZT Tanúsítási Titkárság 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. 

Tel.: 456-6928 ▪ Fax: 456-6940 
E-mail: cert@mszt.hu 

www.mszt.hu 
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