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2 MAGYAR MINÕSÉG

SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

Az elmúlt évben rendezett információbiztonsági
(IB) konferenciánk tájékoztatott a nemzetközi 
IB-szabványok, rendszerek és eljárások módsze-
reirõl, továbbá fejlettségi fokáról. Ezeknek a szab-
ványoknak és rendszereknek a célja az információ
védelme kiszivárgás, lopás, illetéktelenek betekin-
tése vagy bármely más visszaélés ellen, továbbá az
információ megõrzése gép- és egyéb problémák
esetén. Ez a rendezvény a szabványosításban, to-
vábbá a hazai helyzetben azóta bekövetkezett vál-
tozásokról számolt be a résztvevõknek. 

Hatósági feladatok
Az elõzõ konferencia óta eltelt idõszakban meg-
alakult az Informatikai és Hírközlési Miniszté-
rium, és munkája széles körûvé vált. Az informá-
cióbiztonsággal foglalkozó fõosztály munkatársa,
dr. Suba Ferenc, a minisztérium információbiz-
tonsági rendszerekkel kapcsolatos irányelveirõl és
az általuk prognosztizált trendekrõl számolt be.
Elmondta, hogy az államnak különösen fontos
érdeke fûzõdik ahhoz, hogy az informatikai rend-
szerekben feldolgozott adatok bizalmasságát,
hitelességét, sértetlenségét és rendelkezésre állá-
sát megõrizze.

Felsorolta szervezetének feladatait:
– biztonsági minõsítés

– ellátja az informatikai eszközök (termékek)
– az Országos Rejtjelfelügyelet hatáskörébe
tartozó eszközök kivételével – informatikai
biztonsági tanúsításának felügyeletét, a ta-
núsítás alapján kiadja az informatikai rend-
szerek és eszközök informatikai biztonsági
minõsítését;

– ellátja az informatikai rendszerek vagy esz-
közök biztonsági vizsgálatát végzõ szemé-
lyek és szervezetek mûködésének engedé-
lyezését és felügyeletét;

– minõsített adatok kezelése
– engedélyezi az államtitokról és a szolgálati

titokról szóló 1995. évi LXV. törvény hatálya
alá tartozó minõsített adatot (továbbiakban:
minõsített adat) kezelõ informatikai rend-
szerek létesítését, mûködtetését és megszün-
tetését;

– ellátja a minõsített adatot tartalmazó infor-
matikai rendszerek informatikai biztonsági
szempontból történõ felügyeletét és ellenõr-
zését; 

– elektronikus aláírás
– engedélyezi és nyilvántartja a fokozott biz-

tonságú, valamint minõsített elektronikus-
aláírás-hitelesítést szolgáltatókat, az elektro-
nikus aláírás, illetõleg idõbélyegzõ elõállí-
tásához használt aláíróeszközöket és egyéb
elektronikus aláírási termékeket;

– ellátja a központi közigazgatási szervek és a
helyi önkormányzati közigazgatási szervek
hitelesítõ és szolgáltató felügyeletét;

– szükségállapotra felkészülés
– biztosítja a megfelelõ tervek kidolgozását a

közigazgatás, az állami irányítás alatt álló
szervezetek és a stratégiai feladatokat ellátó
szervezetek számára, informatikai rendsze-
reik szükségállapotban történõ védelmére;

– központi védelmi szervezetként üzemelteti az
informatikai vészjelzõ- és beavatkozó-központot; 

– ellenõrzõ-felügyelõ tevékenység
– ellenõrzi az állami irányítás alatt álló és a

stratégiai feladatokat ellátó szervezeteknél
informatikai rendszereik biztonsági követel-
ményeinek érvényesülését;

– kivizsgáltatja a közigazgatás, az állami irá-
nyítás alatt álló szervezetek, a stratégiai
feladatokat ellátó szervezetek informatikai
rendszerei biztonságával kapcsolatos ese-
ményeket;

– együttmûködés
– tevékenysége során együttmûködik a Nem-

Az információbiztonsági tanúsítások tapasztalatai*

Beszámoló május 29-i rendezvényünkrõl

* A Magyar Hírlap V. 22. számából: IT-biztonság: még akadnak hibák
Még mindig nem fordítanak kellõ figyelmet és pénzt információtechnológiai rendszerük biztonságára a hazai vállalkozások –
szûrhetõ le a GKI, a Westel és a Sun Microsystems közös felmérésébõl. 
A válaszadó vállalatok a biztonsági problémák közül leggyakrabban a vírusokkal találkoztak, 56 százalékuknál 2002 második
félévében is regisztráltak támadást. Az állandó fenyegetettség ellenére a hazai cégeknek csak 80 százaléka használ vírusirtó prog-
ramokat, igaz ez 14 százalékkal több, mint a 2001-es elsõ félévi adat. Második helyen az illetéktelen behatolás áll: ez a cégek négy
százalékánál fordult elõ. A honlapok külsõ módosítása, valamint a domainnévvel való visszaélések kifejezetten ritkának számítanak. 
Szerverét tûzfallal csak minden harmadik cég védi. E téren markánsabb az elõrelépés: a cégek körében megduplázódott a behatolást
visszaverõ és jelentõ programok alkalmazása. 
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zeti Biztonsági Felügyelettel, a BM Titok-
védelmi Osztállyal, az IH Országos Rejtjel-
felügyelettel, a HM Információ- és Doku-
mentumvédelmi Fõosztállyal;

– tájékoztatja a kormányt, az EU, a NATO,
illetve a NYEU illetékes szervezeteit tevé-
kenységérõl;

– kapcsolatot tart az EU, a NATO, a NYEU és
a tagállamok illetékes szervezeteivel;

– követelménytámasztás és oktatás
– gondoskodik az informatikai rendszerek és

eszközök – különösen a minõsített adatot
kezelõ informatikai rendszerek – biztonsági
követelményeinek, szabványainak és ajánlá-
sainak kidolgozásáról (honosításáról) és kar-
bantartásáról;

– közvetíti az állami irányítás alatt álló és a
stratégiai feladatokat ellátó szervezeteknek
az informatikai rendszerek biztonsági köve-
telményeit, útmutatást, valamint segítséget
nyújt ezek értelmezésében és végrehajtá-
sában;

– gondoskodik az informatikai rendszerek
vagy eszközök biztonsági vizsgálatával, a
minõsített adatot tartalmazó és stratégiai
jelentõségû informatikai rendszerek bizton-
ságával kapcsolatos oktatások, a szükséges
továbbképzések és vizsgáztatások lebonyo-
lításáról;

– vezeti a tevékenységével kapcsolatos nyil-
vántartásokat, és ezeket az illetékesek szá-
mára hozzáférhetõ és folyamatosan elérhetõ
módon közzéteszi.

Gyors fejlõdés
Krauth Péter, a KFKI Számítástechnikai Rt.
stratégiai tanácsadója az információbiztonsági
szabványok fejlõdését ismertette. Elõadásának
szövege a beszámolót követõen olvasható. 

A biztonsági rendszerek nemzetközileg elfoga-
dott keretrendszerérõl, a COBIT-ról dr. Danyi
Pál, az Ernst & Young Tanácsadó Kft. senior
managere számolt be. Elmondta, hogy az ISACA
(Information Systems Audit and Control Asso-
ciation), mint az informatikai auditorok nemzet-
közi egyesülete, 1969 óta fogja össze a szakma
egyre növekvõ táborát. 2000-ben húszezernél
több tagja volt több mint 100 országban. A COBIT
(Control Objectives for Information and Related
Technology) az ISACA leányszervezete, az IT
Governance Institute által létrehozott olyan 
IT-szabályozási gyûjtemény, amely az elmúlt
években de facto szabványként elterjedt az egész
világon. 

Tartalma:
– definiálja az irányítási-ellenõrzési (kontroll*)

gyakorlatot az információtechnológiában
(IT),

– összevonja és összhangba hozza az infor-
matikai szabványokat és szabályozásokat
egy globális perspektívából a felsõ vezetés
számára,

– szolgáltatja az eszközöket a szabályozások
kidolgozásához és bevezetéséhez, amelyek
egyúttal biztosítják az üzleti folyamatok
zökkenõmentes mûködését.

A COBIT olyan, általánosan elfogadott irányítási
szempontokat, naprakész ellenõrzési keretet és
kiegészítõ megoldásokat tartalmaz, amelyek meg-
könnyítik az informatika tervezését, mûködteté-
sét, alkalmazását. Az egész, vállalatszintû infor-
matikai rendszerre vonatkozik, amelybe beletar-
toznak a PC-k, mainframek és szerver/kliens
rendszerek, beleértve a szoftvert, hálózatot és a
mûködtetõ környezetet.

Kialakításakor három különbözõ szakmai csoport
szempontrendszerét vették figyelembe:

– Vezetési irányelvek: A cégvezetésnek a
folyamatosan változó IT-környezet kockázat-
kezelésében, a kontrollok kialakításához
szükséges beruházások mérlegelésében nyújt
segítséget.

– Részletes kontrollcélok: A felhasználók
számára biztosítja az IT-folyamatok kont-
rollját és biztonságát. 

– Audit-irányelvek: Az információrendszer-
ellenõrök számára a belsõ kontrollok minõ-
sítéséhez, illetve a vezetés által megkívánt
véleményezési, tanácsadói munkához te-
remti meg az egységes alapot.

Az üzleti célkitûzések eléréséhez olyan információ
szükséges, amely eleget tesz bizonyos követelmé-
nyeknek. Ezt az információval kapcsolatos üzleti
követelményrendszert a következõképpen csopor-
tosítja:
Minõségi követelmények – Idesoroljuk a minõségi
jellemzõket, a költségeket és a szolgáltatást.
Megbízhatósági követelmények – A mûveletek
eredményessége és hatékonysága, az információ
megbízhatósága és a törvényi elõírásoknak, sza-
bályozásoknak való megfelelés tartozik ebbe a
csoportba.
Biztonsági követelmények – Alapelemei: bizal-
masság, sértetlenség és rendelkezésre állás. 

* A kontroll fogalmát így definiálja a COBIT: azon szabályzatok, eljárások, gyakorlatok és szervezeti felépítések összessége, amelyek
megfelelõ biztosítékot jelentenek a kitûzött üzleti célok elérésére, valamint a nemkívánatos események megelõzésére, ill. felis-
merésére és javítására.
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Az IT-erõforrásokat az alábbi csoportosításban
tárgyalja: adatok, alkalmazói rendszerek, számí-
tástechnika, berendezések és emberi erõforrások.

Az IT-folyamatok kezelését háromszintû bontás-
ban tárgyalja. A részletezõ szinten a kívánt ered-
mények eléréséhez szükséges tevékenységek és
feladatok állnak. Ezek feletti szintet azok a
folyamatok jelentik, amelyek több, egymást kö-
vetõ tevékenységbõl állnak, amelyek közé egy-
értelmû kontrollok építhetõk be. Felsõ szinten
ezek a folyamatok ún. doménekbe sorolhatók.
Ezt a felsõ szintet a már korábban említett
négyes csoportosítás szerinti fejezetekben tár-
gyalja részletesen:

1. tervezés és szervezet, 
2. beszerzés és üzembe helyezés, 
3. mûködtetés és támogatás, 
4. monitorozás.

A fentiekben ismertetett keretrendszer a minden-
napi gyakorlatban több szemszögbõl is könnyen
alkalmazható. A vezetõk például a minõségi, meg-
bízhatósági és biztonsági követelmények alapján
dolgoznak. Az IT-vezetõ a felelõsségi körébe tar-
tozó erõforrásokat is vizsgálja. A folyamatok
gazdái, az IT-specialisták és a felhasználók a legal-
só szinten definiált tevékenységekkel foglal-
koznak, az ellenõrök pedig a kontrollszempontok
szerint közelítik meg a COBIT keretrendszert. 

Dr. Szûcs György kommunikációs trénernek az
információbiztonság személyi feltételeirõl szóló
elõadásának szerkesztett változatát is a továb-
biakban közöljük.

Nyilvánvaló, hogy a szervezetek elsõrendû
érdeke az üzletmenet folytonossága és a helyre-
állítás az esetleges katasztrófák után. E témáról
Vasvári György, a BME tiszteletbeli docense tar-
tott elõadást.

Elmondta, hogy a 2000. évben a hazai gazda-
sági szervezetek rádöbbentek arra, hogy nem ren-
delkeznek tervvel katasztrófa esetére. Sajnos ez
nem járt együtt azzal a felismeréssel, hogy a
katasztrófaterv elkészítése nem jelenti a bizton-
sági problémák komplett menedzselését. Idõ-
közben a világon a katasztrófatervezés helyébe
lépett az üzletmenet-folytonosság (ÜFT) ter-
vezésének igénye. Ez azon a felismerésen alapul,
hogy az információrendszer az üzleti rendszert
szolgálja ki, a cél az üzleti tevékenység hatékony
és eredményes ellátása. A teendõket az határozza
meg, hogy a megbízhatóság, a minõség és a biz-
tonság üzleti követelmények.

A gazdasági szervezeten mint mikrogazdasági
rendszeren belül beszélhetünk üzleti, termelési
(ha van) és informatikai rendszerekrõl. A ter-
melési rendszeren belül üzembiztonságról, míg az
információrendszeren belül informatikai bizton-
ságról beszélünk.

A biztonság alkotóelemei: a bizalmasság, a sér-
tetlenség, a rendelkezésre állás.

A bizalmasság azt jelenti, hogy biztonság-
érzékenységük függvényében korlátozni kell a
hozzáférési jogosultságot az erõforrásokhoz,
információkhoz.

A sértetlenség azt jelenti, hogy az erõforrások
eredeti állapotuknak feleljenek meg, és a forrásuk
az eredeti legyen.

A rendelkezésre állás azt jelenti, hogy az erõ-
források mûködõképesek legyenek, ott és amikor
szükség van rájuk. A rendelkezésre állás zavarai
az üzletmenet folytonosságát fenyegetik. 

Ezek két csoportba sorolhatók:
– zavarok, amelyek egyes erõforrások kiesésével

járnak,
– katasztrófák, amelyek az összes erõforrás ki-

eséséhez vezetnek, azaz az üzletment meg-
szakad.

Az utóbbiakat az ún. átfogó veszélyforrások
bekövetkezése idézheti elõ, pl.: víruskatasztrófa,
tûz, természeti katasztrófák, az energiaellátás tel-
jes kiesése stb.

Az átfogó veszélyforrások bekövetkezése esetén
keletkezõ károk csökkentésére szolgálnak az
átfogó védelmi intézkedések. Az ÜFT maga is
védelmi intézkedés. Ezen belül a katasztrófa
elhárításának egyes fázisait szakemberekbõl álló
teamek végzik.

A katasztrófaelhárítás fázisai a következõk:
Felkészülési fázis, amelyben az ÜFT-t oktatják,

és naprakészségét biztosítják, beleértve a rend-
szeres tesztelést is.

Válaszfázis, amelyben a katasztrófát észlelik,
és az életmentést követõen megtörténik a vissza-
állítási és helyreállítási teamek riasztása.

Visszaállítási fázis, amelyben egy háttér-
megoldással biztosítják az üzletmenet ideiglenes
folytatását, amíg az eredeti rendszer helyreállítása
meg nem történik. A visszaállítási fázisnak azonos
vagy rövidebb idõtartamúnak kell lennie, mint a
sebezhetõségi ablaknak. Ez az az idõtartam, ame-
lyet az üzleti tevékenység az üzletmenet megsza-
kadásakor az erõforrások hiányában még elvisel. 

Helyreállítási fázis, amelyben az eredeti folya-
matokat az eredetivel megegyezõ erõforrásokkal
újraindítják.

A felkészülés és tanúsítás tapasztalatai
Az elmúlt év folyamán három magyar szervezet is
kiépített tanúsított BS 7799-en alapuló IBR-rend-
szert. A rendszerbevezetés tapasztalatairól az
illetékes szervezetek képviselõi, a rendszerépítés
nehézségeirõl pedig a tanácsadó cég képviselõi
számoltak be. 
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Ezek egyike a HM EI Rt. Elektronikai Igaz-
gatósága, melynek projektiroda-vezetõje, Markó
Imre, a szervezeténél szerzett tapasztalatokról és
nehézségekrõl számolt be. Elõadásának szerkesz-
tett változatát szintén közöljük. Ugyanezt a té-
mát ismertette a felkészítõ oldaláról nézve
Andrew Holló-Tas ügyvezetõ igazgató.

A BS 7799 szerint tanúsított másik hazai vál-
lalat, a Magyar Pénzjegynyomda Rt. számítás-
technikai vezetõje, Potóczky András kifejtette
az IB-rendszer bevezetésének szükségességét,
indokait, és felvázolta a bevezetés fázisait, vala-
mint a szervezet felépítését. A rendszer doku-
mentumai: 

– bevezethetõségi nyilatkozat,
– meglévõ szabályzások: szmsz, kollektív szer-

zõdés, igazgatói és ügyviteli utasítások, õr-
ségutasítás, titokvédelmi szabályzat, minõ-
ségbiztosítás, környezetvédelem stb.,

– új rendszerdokumentáció létrehozása: kézi-
könyv, rendszerkézikönyvek, eljárások (eb-
ben integrált eljárások), munkautasítások,
bizonylatok, üzletmenet-folytonossági terv
és katasztrófa utáni helyreállítás.

Elõadásának végén, a 2003. május 6-i állapotnak
megfelelõen, felsorolta a BS 7799 szerint tanúsí-
tott szervezetek számát a világban:

Ausztrália 5, Ausztria 2, Brazília 2, Kína 5,
Németország 8, Svédország 4, Japán 34, Anglia
91, USA 3, India 13, Magyarország 3, összesen
237 szervezet. A listából kitûnik, hogy az IBR-
tanúsítás még csak kezdeti stádiumban van, és
egyelõre a mi helyzetünk nem tekinthetõ elma-
radásnak.

A kockázat felismerése
Az információvédelmi kockázatok felmérése terén
szerzett gyakorlati tapasztalatairól Móricz Pál,
a Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. vezetõ tanács-
adója tartott elõadást. A folyamatmodellbõl
(1. ábra) kiindulva ismertette a felmérés lépéseit.

1. ábra

A kockázatfelmérés lépései (ITB 8): 
I. Védelmi igény feltárása
Az információs rendszerekbõl kiindulva, rendsze-
rek és feldolgozandó adatok értékelése.
II. Fenyegetettségelemzés
Mit, mi a kár, hogyan keletkezik?
III. Kockázatelemzés
Rendszerelemek értékelése, károk gyakorisága,
fennálló kockázatok meghatározása és leírása.
IV. Kockázatkezelés
Intézkedések kiválasztása, értékelése, költség-
haszon arány elemzése, maradványkockázat,
akcióterv.

Az információs értékek csoportjai ITB 8, illetve
ISO/IEC 17 799 szerint (2. ábra).

2. ábra: Információs értékek

A továbbiakban felsorolta a kockázat lehetséges
kiértékelési mutatószámait:

– az információs értékelem fontossága,
– a károk (sebezhetõségek, fenyegetések is)

következményértéke,
– a károk feltárhatósága,
– a károk okai, elõidézõi, elõfordulási

valószínûsége, gyakorisága.
A számítás Ft-ban, súlyokkal, adott súlyértékek-
kel, csoportba sorolással.

A kockázati rangsorolásukra a következõ mutató-
számot ajánlotta:

KRM = S × E × A

ahol S = súlyosság, E = elõfordulás, A = azonosít-
hatóság.

A rendezvény konzultációval ért véget.

A beszámolót készítette:
dr. Róth András

ITB 8
Fizikai
– Környezet, infrastruktúra
– Hardver
– Adathordozó

– Dokumentumok, iratok
Logikai
– Szoftver
– Adatok
– Kommunikáció
Személyi
– Személyzet
– Felhasználók
– Ellenõrök

ISO/IEC 17 799
Információk
adat, állomány, dokumen-
táció, eljárás, folyt. terv,
mentési rendszer, archivált
információ
Szoftverek
Alkalmazási rendszer
szoftver, fejlesztési eszköz,
szolgáltatás
Fizikai értékek
Szg., távközlési ber., fax,
üzenetrögzítõ, adathordozó,
táp, klíma stb.
Szolgáltatások
Szám.-techn., távközlés,
közszolg.
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Az informatikai biztonság területén a szabvá-
nyosítás igen termékeny volt az elmúlt év során: 

• 4 új szabvány került elfogadásra (1990 óta
összesen 32), 

• további 3 szabványt készítettek elõ a mun-
kabizottságok, és került ezzel végsõ elfoga-
dási fázisba,

• 5 új szabványosítási munka kezdõdött.

A legfontosabb újonnan megjelent (2002), ill.
megjelenõ (2003) szabványok a következõk:

• Elõírás bizalmi harmadik felek digitális alá-
írás alkalmazásának támogatására vonatko-
zó szolgáltatásaira
IS 15 945: (ITU-T X. 843) Specification of
TTP services to support the application of
digital signatures.

• Útmutatás a bizalmi harmadik felek szolgál-
tatásainak használatára és irányítására
TR 14 516: (ITU-T X. 842) Guidelines for the
use and management of Trusted Third Party
services.

• A hozzáférés-ellenõrzés biztonsági infor-
matikai objektumai
IS 15 816: (ITU-T X. 841), Security informa-
tion objects for access control.

• Rendszerek biztonságának fejlesztése képes-
ségérettségi modell alapján
IS 21 827: Systems Security Engineering –
Capability Maturity Model (SSE-CMM).

• Keretrendszer informatikai behatolások
elleni védelemre
TR 15 947: IT intrusion detection framework.

• Idõbélyeg-szolgáltatások
IS 18 014: Time stamping services.

• Elliptikus görbéken alapuló kriptográfiai
technikák
IS 15 946: Cryptographic techniques based
on elliptic curves.

A szabványok honosítása mindeközben
továbbfolytatódik. Amellett, hogy a már 2001-
ben elõkészített, a digitális aláírási szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos szabvány (IS 15 945) gyakor-
latilag a 2002-es hivatalos megjelenéssel egy idõ-
ben – példamutató módon – magyarul is megje-
lent, a 2002-es év lényegében a két kiemelten
fontos informatikai biztonsági szabvány,

• Az informatikai biztonság menedzsmentje
IS 17 799: Code of practice for the informa-
tion security managment,

• Az informatikai biztonságértékelés közös
szempontjai
IS 15 408: Evaluation criteria for IT security

elõkészítése és megjelentetése jegyében telt el,
amely mára teljesen befejezõdött.

Ez utóbbi szabvány mintegy 400 oldalt tesz ki, és
3 részbõl áll:

• 1. rész: Bevezetés és általános modell.
• 2. rész: A biztonság funkcionális        

követelményei.
• 3. rész: A biztonság garanciális 

követelményei.

* Stratégiai tanácsadó, KFKI Számítástechnikai Rt.

Az információbiztonsági szabványok fejlõdése
az elmúlt évben

avagy a 17 799-es esete a 13 335-össel

– Krauth Péter* –

M agy ar Szab vány ü gy i T estü let, 819 . M B

A z in form atik ai b iztonság  nem zetközi 
szabványosításának  fõ  szerep lõ i

SC 27SC 27

K övete lm ények , 
b iztonsági szo lgáltatások  

és ú tm utatók  (W G 1)

K övete lm ények , 
b iztonsági szo lgáltatások  

és ú tm utatók  (W G 1)

B iztonságértékelési 
szem pontok (W G 3)

B iztonságértékelési 
szem pontok (W G 3)

B iztonsági technikák  
és m echanizm usok  (W G 2)

B iztonsági technikák  
és m echanizm usok  (W G 2)

ISOISO

IE CIE C

IT UIT U

JT C 1JT C 1

IE T FIE T F

C C IM BC C IM B

B S IB S I

N ISTN IST E T SIE T SI
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A szabvány alapvetõ fontosságú a biztonsági (pl. a
digitális aláíráshoz szükséges) eszközök és rend-
szerek bevizsgálásához és engedélyezéséhez. Ex-
portra készített szoftverek esetén például célsze-
rû értékelni, hogy milyen biztonsági szempontok-
nak kell megfelelni, ill. gyakori, hogy ezeket a
megrendelõ elõ is írja. A tendencia az, hogy a
követelményeket e szabvány alapján határozzák
meg, azaz a szoftverfejlesztés során e szabvány
használata elengedhetetlenné kezd válni.

Egy gondolat a honosításról általában.
Jóllehet a szakértõk körében a szabványok ere-
deti, idegen nyelvû (angol) változata igen elterjedt
és használt, a magyar nyelvû változat megléte
fontos az alapszabványok további, még szélesebb
körben való elterjedéséhez, ill. a hazai informati-
kai biztonsággal kapcsolatos tevékenységek és az
ezekkel kapcsolatos szakmai és nyilvános kom-
munikáció hatékonyságának és eredményessé-
gének javításához. Más oldalról nem célszerû
azonban minden szabványt honosítani. A hono-
sításnak ennek megfelelõen elsõsorban a me-
nedzsmentjellegû, ill. az alapvetõ jelentõségû
technikai szabványokra kell kiterjednie.

Külön történet a 17 799-es szabvány esete.
Ez a szabvány a közel egy évtizede használt, brit
BS 7799 ún. gyorsított eljárással történt átvétele,
bemelése az ISO-szabványok körébe. Mivel ez a
szabvány az információbiztonság legfelsõ szintû
kérdéseivel foglalkozik, ezért különösen fontos a
fejlõdõ országok (köztük hazánk) számára,
hiszen utat mutat a vállalatok vezetõi számára az
információk védelme tekintetében: mire kell
figyelni? hogyan lehet meg-valósítani a biztonsá-
gi célokat? Mivel a szabvány az információbizton-
ság legfelsõ szintû kérdéseivel foglalkozik, ezért
igen érzékeny területeket is érint, olyanokat,
amelyek a legfejlettebb (elsõsorban az informati-
kában legfejlettebb) országok számára lényeges
piaci pozíciókat jelenthetnek, versenyképességet
növelhetnek. A fejlett országok (elsõsorban USA,
Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és
Kanada) küzdenek azért, hogy az informatikai
biztonság piaca számára meghatározzák azokat a
kereteket, amelyek között az ilyen jellegû szol-
gáltatások és termékek kereskedelme történni
fog. Megtehetik, mert õk rendelkeznek olyan for-
rásokkal, amelyeket e keretek kialakítására lehet
fordítani (szakértelem, tapasztalat, szakértõk
finanszírozása, szervezési költségek stb.). A fejlõ-
dõ, illetve az informatikában nem élenjáró orszá-
gok pedig, akiknek ilyen forrásaik nincsenek
vagy azok szûkösebbek, mintegy kívülrõl nézik e
küzdelmet.

Különös történet a 17 799-es szabvány
esete. Leegyszerûsítve a következõk történtek. 
A fent említett országok mindegyike rendelkezik

közel egy évtizede olyan biztonsági elõírásrend-
szerrel, amely jól illeszkedik a saját nemzeti jog-
szabályrendszerükhöz. E nemzeti keretek óvatos,
elsõsorban nem elõíró, hanem útmutató jellegû
egyeztetése a 90-es évek 2. felében elkezdõdött az
ISO/IEC JTC1 SC27 (informatikai biztonság)
albizottság keretében. Ennek az eredménye az
ún. 13335-ös szabvány, amelynek azonban már a
típusa (Technical Report) is jelezte, hogy nem
lehet követelményrendszerként használni, és így
pl. tanúsítási, bevizsgálási tevékenységben nor-
maként használni. Ezzel két legyet ütöttek egy
csapásra:
1. védték a nemzeti követelményrendszereiket

(egymással szemben is);
2. meghatározták azokat az általános kereteket,

amelyekkel – ha közvetetten is, de – befolyá-
solni lehet más országokban az informatikai
biztonsággal kapcsolatos tevékenységeket.

A szabványútmutatás létrehozása már 1996-ban
elkezdõdött, és meglehetõsen lassan haladt: 1999-
ben még mindig csak 3 rész jelent meg. Ebbe az
„állóvízbe” robbant be a BSI kezdeményezése,
amely kihasználta az ISO gyorsított eljárási (Fast
Track Procedure) lehetõségét, és az elõbb említett,
hivatalosnak tekintett albizottságot mintegy
„megkerülve” nemzetközi szabványként beter-
jesztette a saját, akkor (1999) már igen széles kör-
ben ismert és elterjedt nemzeti szabványát (BS
7799), amely státusa folytán arra is alkalmat
adott, hogy az azt elfogadó országok tanúsítási
rendszert alakítsanak ki e szabványra alapozva. 
A fejlõdõ országok örömmel üdvözölték ezt a
kezdeményezést, hiszen ilyen módon „készen kap-
tak” egy nemzetközileg elismert követelmény-
rendszert, amelyre saját nemzeti szabályozásukat
építhették. E kedvezõ fogadtatásnak köszönhetõ,
hogy a szabványjavaslatot ISO-szinten a szavazati
jogosultsággal rendelkezõ országok több mint
75%-a elfogadta. A szavazás igen szoros volt, mert
lényegében egy szavazaton (kb. 0,1%) múlott a
javaslat elfogadása. A szavazás során az említett,
informatikában vezetõ országok – USA, Francia-
ország, Németország, Kanada (Nagy-Britannia
kivételével) – a javaslat ellen szavaztak. A fejlõdõ
országok (Magyarországot is beleértve) zömében a
javaslat mellett foglaltak állást. 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az IS 17 799
minden elõnye és pozitív vonása ellenére igen
súlyos hiányosságokkal és hibákkal rendelkezik.
Csak néhány, a teljesség igénye nélkül:

• Nem határozza meg egyértelmûen és pon-
tosan a kockázatértékelés helyét a bizton-
ságmenedzsment vonatkozásában: az elõírt
követelmények kellõen rugalmas, de ellen-
õrzött kezelésére.
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• Az elõírt biztonsági követelmények tekin-
tetében nincs kellõ összhangban más elter-
jedt cél- és követelményrendszerekkel
(pl. COBIT, IS 15 408).

• A viszonya tanúsítási rendszerekhez nem
egyértelmû (pl. „should” használata az
elõírásokban; a britek maguk is ellene van-
nak, hogy a szabvány tanúsításra is kiter-
jedjen: a tanúsítás maradjon meg nemzeti
keretek között).

Nem csoda – különösen, ha figyelembe vesszük a
„kemény mag” ellenállását –, hogy a szabvány
revíziója a megjelenés után szinte azonnal el-
kezdõdött, ami példa nélkül álló az ISO történe-
tében. Az átdolgozást 2004 végére tervezik, de
több ország is kifejezte már elégedetlenségét az
elõrehaladással. Az idei májusi részhatáridõ, úgy
tûnik, nehezen lesz tartható …

Jelenleg tehát folyamatban van a 17 799-es
átdolgozása, de hasonlóképpen a 13 335-ösé is.

Sõt, a 13 335-ös esetében  az elsõ két rész (5 részes
szabványról van szó) státusát is meg kívánják vál-
toztatni: útmutatásból követelményrendszerré
elõléptetni. Ilyen módon könnyen elõállhat, hogy
az informatikai biztonság menedzsmentjére
vonatkozó kétféle szabvány „igazi” versenytár-
sává válik egymásnak. Hogy ez elõnyt fog-e jelen-
teni a piac különbözõ szereplõi számára, vagy
hátrányt, ma még nem lehet tisztán látni.
Mindenesetre a jelenlegi tervek szerint jövõ év
végére (gyakorlatilag 2005-re) a helyzet tisztá-
zódni fog.

A mindebbõl levonható és számunkra adódó
tanulságokat a következõképpen lehet összefog-
lalni:
1. Az IS 17 799 egy érvényes nemzetközi szabvány,

amelyet alkalmazni lehet akár a biztonság-
menedzsment javítására, akár annak tanúsít-
tatására.

2. Alkalmazásakor óvatosnak kell lenni – tekin-
tettel hiányosságaira és hibáira.

3. Már csak emiatt is célszerû megismerkedni
mind a 17 799-es, mind a 13 335-ös fejlesztés
alatt álló új változatával.

4. Az alkalmazás során vegyük figyelembe a ren-
delkezésre álló egyéb, az informatikai bizton-
ság egy-egy konkrétabb területére vonatkozó
nemzetközi szabványt, pl.:

a) digitális aláírás,
b) hozzáférés-ellenõrzés,
c) hitelesítés (egyed és üzenet),
d) kulcskezelés,
e) behatolásvédelem,
f) hálózatvédelem,
g) idõbélyegzés,
h) letagadhatatlanság.

Az információbiztonság személyi feltételei
– dr. Szûcs György* –

Személyiség és az információbiztonság
A pszichológia feladata elméleti vonatkozásban az
ember lelki jelenségeinek, általános és specifikus
tulajdonságainak feltárása és ezek alapján az em-
ber várható viselkedésének, magatartásának 
elõrejelzése. Alapvetõ feladata az ember segítése
viselkedésének irányításában, hatékonyabbá téte-
lében.

Az információbiztonság személyi aspektusa 
a piac emberi oldalát hozza látókörbe, melyben

közrejátszik az a felismerés, hogy a piac döntõ
tényezõi nemcsak a mechanizmusok és struk-
túrák, hanem ezen belül a gazdasági szervezetek-
ben részt vevõ személyiségek. Az emberi tényezõk
bonyolultsága azt jelenti, hogy a pszichológia
egzakt adatokkal – s az ezekbõl készült prognó-
zisokkal – ritkán szolgálhatja a szervezetekben
végzett munkát, de a gazdasági szervezet vezetõi
döntéseinek bizonytalansági tényezõit csökkent-
heti a munkafolyamatok különbözõ szakaszaiban.

* Kommunikációs tréner.
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Korunk pszichológiai ismeretrendszerei a gaz-
dasági szervezetek biztonságos mûködtetése
szempontjából sem nélkülözhetõk. Melyek azok a
lélektani ismeretek, amelyeket a gazdasági szer-
vezetek vezetõi, a személyzeti és biztonsági szak-
apparátus tagjai munkájuk során felhasználhat-
nak?

Az információbiztonság személyi feltételeinek
talán legfontosabb problematikája a személyiség
megismerhetõsége. Az ember megismerésére tett
erõfeszítéseink akkor lesznek eredményesek, ha
személyiségét a maga egyéni és társas vonatkozá-
saiban egyaránt vizsgáljuk.

A gazdasági szervezet vezetõjének 
személyisége
Információbiztonsági szempontból a gazdasági
szervezet vezetõjének  feladatai a legösszetetteb-
bek, ugyanis õ a felelõs szervezetének biztonsá-
gáért.

Személyiségtulajdonságait tekintve a gazdasági
szervezet vezetõjének elsõdlegesen személyes pél-
damutatással, követendõ magatartási-viselkedési
mintákkal kell élenjárni, hiszen õ a cég domináns
értékhordozója. 

A vezetõ minden döntése egyben etikai döntés
is, mivel minden döntésnek velejárója valamilyen
etikai konfliktus, illetve választási lehetõség. 

A szervezet személyzeti apparátusa
A személyiség megismerése során a gazdasági
szervezetben kitüntetett feladat hárul a sze-
mélyzeti szakapparátusra. A szervezet emberi
erõforrásainak megszerzésében, megtartásában,
hatékony alkalmazásában a személyzeti szak-
apparátus a nyugati gyakorlatban az alábbi öt 
kritikus feladatot teljesíti:
• kifejlesztik az általános üzleti célokkal össz-

hangban álló személyzeti stratégiát,
• gondoskodnak a megfelelõ személyzeti politi-

kák, irányelvek és eljárási módok kidolgozá-
sáról és alkalmazásáról,

• karbantartják a kommunikációt,
• szolgáltatásokat nyújtanak, tanácsokat ajánla-

nak,
• ellenõrzik a személyzeti programokat, eljárá-

sokat, és értékelik azokat.

A szervezetbe felvételre jelentkezõk
Információbiztonsági szempontból a szervezetek
Achilles-sarka a munkatársak megbízhatósága.
Ha a fizikai, pszichikai, képzettségi alkalmasságot
csak 50%-nak vesszük, akkor a további 50%-ot a
megbízhatóság és a folyamatos ellenõrzés kell
hogy képezze. Ennek az ellenõrzésnek minden
alkalmazottnál a felvételtõl a szervezet elhagyá-
sáig, illetve egy ideig még azon túl is, érvényesül-

nie kell. Természetesen 100 százalékos eredmény-
nyel nem lehet kiszûrni a megbízhatatlan szemé-
lyeket. Ha figyelembe vesszük az alkalmazottak
objektív és szubjektív körülményeit, rájövünk,
hogy minden egyes embert a szervezetben lehe-
tetlen ellenõrizni a törvényes keretek között.

Nagy érték a bizalom, hinnünk kell abban,
hogy a munkatársak a szervezet célkitûzéseit
magukévá teszik. A gazdasági szervezet bármely
beosztottját a bizalmi elv alapján foglalkoztatjuk,
emellett azonban fokozottan kell ügyelnünk a
szervezet biztonsági mutatóira is. Csak a „bízz és
ellenõrizz!” elv biztosítja azt, hogy a munkaadók
részérõl megnyilvánuló bizalom fennmaradjon.
Ezért fontos a prevenciós célzatú ellenõrzés min-
den egyes felvételnél. Javallott, hogy minden gaz-
dasági szervezetnél alkalmazzanak egy vezetõ
munkatársat, akinek feladata a felvétel, illetve az
azt megelõzõ preventív ellenõrzések elvégzése (a
szervezetbõl kiváltak esetében – ha lehetséges –
az utóellenõrzéseké is.) Ennek a vezetõ munka-
társnak számítson a véleménye az alkalmazottak
munkaköreinek kijelölésénél. Az elvégzendõ
ellenõrzések érdekében késõbb is legyen módja a
vezetõnek javasolni esetleges áthelyezéseket más
munkakörbe rövidebb-hosszabb idõszakra.

A személyzeti szakapparátus feladata a felvételi
beszélgetés során tisztázni a jelölt motivációit.
Amennyiben mód van rá, töltessünk ki a jelölttel
egy kérdõívet, amely többek között a követke-
zõket tartalmazza:
• káros szenvedélyei vannak-e;
• milyen szerencsejátékoknak hódol;
• adóssága, komolyabb anyagi problémái van-

nak-e, azok mibõl adódtak;
• van-e, volt-e és milyen kapcsolata bûnözõ

személlyel;
• baráti, rokoni körében van-e büntetett személy

stb.

Nem ajánlott felvenni azokat, akiknél felmerül:
• vitatható tisztesség, jogi szempontból nem 

feddhetetlen múlt, erkölcsi, anyagi megbíz-
hatatlanság,

• rendezetlen magánélet és labilis anyagi háttér,
• kifogásolható családi-baráti környezet,
• a beszédkontroll alapvetõ hiánya,
• alkoholizálás, kábítószer-élvezet stb.

Más szervezeteket elhagyók esetében:
• alaposan meg kell vizsgálni elõzõ munkahe-

lyükrõl történõ távozásuk okát, s azt elemezni
célszerû,

• a reálisabb értékeléshez meg kell kísérelni a
véleménykérést,

• saját szervezetünknél fel kell kutatni olyan
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személyt, aki a felvételre jelentkezõt ismeri,
vagy korábban együtt dolgozott vele,

• ha lehetséges, próbaidõs alkalmazást java-
soljunk.

Amennyiben a felvételi eljárás során kockázati
tényezõ merül fel, akár gyanú formájában is,
célszerû a jelzés a szervezet vezetõjének, aki
saját hatáskörében intézkedik, vagy kényesebb
probléma esetén megfelelõ segítséget kér szak-
emberektõl.

A gazdasági szervezetben dolgozók 
A szervezetben dolgozók esetében – információ-
biztonsági szempontból – gyanakvásra adhat okot:
• az alapvetõ motiváció hiánya, vagy a szervezet

mûködésének folyamatában történõ demoti-
válttá válás,

• az anyagiakkal szembeni gyakori elégedetlen-
ség kinyilvánítása,

• a szervezetrõl alkotott véleményekben a túlzot-
tan negatív kijelentések,

• a tartósan megromlott munkatársi kapcsola-
tok,

• a munkavégzésben felületessé válás, a „nekem
mindegy” attitûd kiépülése a személyiségben,

• az ismétlõdõ munkahelyi frusztráció követ-
keztében kialakult:
– tartós sértõdöttség,
– befelé fordulás, depresszióra utaló jelek,
– cinizmus stb.

• a konkurens szervezetek gyakoribb felemle-
getése, róluk túlzottan pozitív kép kialakítása,

• a konkurencia munkatársaival való gyakori
találkozás,

• a szervezet biztonsági intézkedéseinek figyel-
men kívül hagyása, vélemény-nyilvánításban a
degradálása,

• munkaidõn kívüli indokolatlan munkahelyen
tartózkodás (pl. információszerzés céljából).

Figyelmet érdemlõek a munkatársak életvitelé-
ben beállt szokatlan változások. 

Ilyenek lehetnek például:
• a hirtelen anyagi gyarapodásra utaló jelek,
• a megszokott életvezetésben beállt változások,

• ha nem a jövedelmének megfelelõ színvona-
lon él,

• ha az élvezeti cikkek rabjává válik (cigaretta,
kávé, alkohol stb.).

A leírt körülmények figyelemfelkeltõ momentu-
mok, figyelmeztetõ jelek lehetnek arra vonatko-
zóan, hogy a munkatárs körül nincs minden rend-
ben. Nagy valószínûséggel nem egyes magatartás-
formák, körülmények adnak támpontot a gyanú-
nak, hanem több gyanús momentum halmozott
jelentkezése.

A szervezeti kommunikáció 
Van-e szerepe a kommunikációnak – és ha igen,
milyen – a gazdasági szervezet biztonságos mû-
ködtetésében? A kérdés teljesen formális, hiszen
ha végiggondoljuk a gazdasági szervezetekkel
kapcsolatos információk áramlását a szervezet-
ben, illetve azon kívül, akkor máris érzékelhetõ a
kommunikáció fontossága.

Vegyünk néhány példát a kommunkáció fontossá-
gára. Ilyen lehet:
• a szervezet gazdasági helyzete,
• a szervezetben dolgozók illetményei,
• a szervezet vezetésének az információk védel-

mével kapcsolatos intézkedései (hozzáférés az
információkhoz, információszivárgások stb.),

• a gazdasági szervezetben végzett tudományos
kutatások és azok eredményei,

• a szervezetfejlesztési elképzelések,
• a szervezetben kiépült informális kommuniká-

ciós rendszer és annak mûködési módja.

* HM EI Rt. Elektronikai Igazgatóság.

A BS 7799 szerinti tanúsításra való felkészülés
nehézségei és tapasztalatai 

a HM EI Rt. Elektronikai Igazgatóságán
– Markó Imre* –

A HM EI Rt. Elektronikai Igazgatósága 2002
decemberében sikeresen megszerezte azt a
tanúsítást, amely igazolja, hogy informá-
ciókezelése a BS 7799 szabvány követelményeit
kielégíti. Azonban amíg az Igazgatóság eljutott

eddig az eredményig, egy nehéz és intenzív
felkészülési szakaszon ment át, amely felkészülési
szakasz néhány felismert csapdáját, akadályát,
tanulságát fogom megosztani Önökkel (messze
nem mindet, mert rengeteg van belõlük). Elõbb
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azonban – néhány gondolat jobb megértése végett
– röviden vázolom azt a szervezeti környezetet,
amelyben Igazgatóságunk a felkészülés ideje alatt
mûködött. 

A HM EI. Rt. holdingszerûen szervezett, ami azt
jelenti, hogy – a felkészülés idején három, azóta
négy – önállóan gazdálkodó igazgatósága és egy
azokat koordináló központja van. A tanúsítást az
igazgatóság egyike, az Elektronikai Igazgatóság
szerezte meg. Ez az Igazgatóság több divízióból és
két központi részbõl áll. Divíziói egyike Eszter-
gom kertvárosba van kihelyezve.

Maga az Igazgatóság sok szállal és szorosan
kötõdik az Rt. központjához. Az Rt.-központ által
üzemeltetett ügyviteli irodát használja, az Rt.
Biztonsági Igazgatóságának szolgáltatásait veszi
igénybe a dolgozók és az üzleti partnerek „átvizs-
gálásához”, az Rt. központ által üzemeltetett
infrastruktúrát használja stb. Az Igazgatóság lét-
száma mintegy 130 fõ.

És ezzel el is érkeztünk az elsõ tanulsághoz.

Tanulság: egy akkora szervezet számára,
mint a HM EI Rt. Elektronikai Igazgató-
sága, féléves felkészülési idõszak kevés.

Az Igazgatóság vezetése 2002 januárjában döntött
arról, hogy a mûködését BS 7799 szerint tanúsít-
tatni kell. Felismerték, hogy a cél eléréséhez külsõ
tanácsadók bevonása szükséges.

A tavasz folyamán kijelöltek egy 6 fõbõl álló
munkacsoportot (melynek tagja lettem magam
is), amely munkacsoport feladata volt egyrészt a
szoros együttmûködés a tanácsadókkal, másrészt
a tanácsadók – elfogadott – javaslatai végrehaj-
tásának koordinálása. Ez a munkacsoport az
intenzív munkát május környékén kezdte meg. 
A munkacsoport 2 tagja munkaidejének 85–90
százalékát, két további tagja a munkaideje felét, a
többi tag a munkaideje 15–20%-át fordította a
munkacsoporti feladatokra. A felkészülés jellege
miatt több munkával sem tudtunk volna lényege-
sen több eredményt elérni (hiszen sok minden
egymásra épült, voltak egy-két embert igénylõ
feladatok, ahol egy harmadik munkatárs már ér-
demben nem tudott volna mit tenni stb.). Tehát
nem elsõsorban kapacitásproblémák, hanem a
dolgok jellege miatt volt kevés az idõ. (Talán job-
ban megértik mit akartam mondani, ha elgon-
dolkodnak azon, hogy egy rövidtávfutó bajnoknak

hiába adunk meg tízszer annyi erõforrást, mint
eddig, hogy 5 másodperc alatt fussa le a 100
métert, vagy egy terhes hölgynek hiába adunk
meg mindent, amit kér ahhoz, hogy 3 havonta
szüljön gyerekeket, vannak természetes korlátok,
amelyek nem áthághatóak.)

Jelenleg úgy látom, hogy célszerû egyéves fel-
készülést tervezni. Két okát látom annak, hogy
mégis felkészültünk ilyen rövid idõ alatt:
1. Jók voltak az alapjaink. Csak néhány tényezõt
említek meg a sokból:

a) Gyakorlatilag minden szükséges szabály-
zatunk megvolt. Némi módosítással könnyen
„BS 7799 kompatibilis”-sé lehetett tenni
õket.

b) Az ügyviteli rendünk megfelelõ volt.
c) Az Rt. biztonsági igazgatósága a dolgozók és

a partner cégek átvizsgálását, az objektumok
õrzését stb. a szabvány igényeit meghala-
dóan végezte.

2. Jól választottuk ki a felkészítést támogató 
munkacsoport tagjait.

És ez a második nagy tanulság.

Tanulság: Helyesen kell kiválasztani a
munkacsoport tagjait.

Úgy vélem, hogy amit ezzel kapcsolatban leírok,
azok általános érvényû, nem pedig BS 7799-speci-
fikus észrevételek. Az azonban biztos, hogy ezen
észrevételek mellõzésével nem lesz hatékony a BS
7799-re való felkészülés. A munkacsoport kivá-
lasztásában, feladata meghatározásában rengeteg
buktató és csapda rejlik. Mi szerencsére ezek nagy
részét sikeresen kikerültük, de ebben segített
bennünket sokéves információbiztonsági tanács-
adói tevékenységünk során felhalmozott tapasz-
talatunk, amely talán sokaknak nincs még meg,
ezért fontosnak tartom ezen potenciális csapdák
ismertetését.

a) Amikor a felkészülésrõl döntés született, fel-
vetõdött, hogy a munkacsoport tagjai legye-
nek a divíziók vezetõi. Szerencsére ezt a
koncepciót hamar elvetettük. Korábban
említettem, hogy a munkacsoport tagjainak
egy része munkaideje jelentõs részét fordí-
totta munkacsoporti tevékenységre. A ve-
zetõket ennyi idõre feladatuktól elvonni – a
mûködõképességünk veszélyeztetése nélkül
– nem lehet. Mi már tudjuk, mekkora
munka a felkészítés támogatása, mindenkit
óva intünk attól, hogy „felsõ vezetõi” mun-
kacsoportot hozzon létre. (A felsõ vezetés
képviseletét a munkacsoportban az igazgató
igazgatási helyettese látta el, így a munka-

HM EI Rt.
Központ

Vagyonkezelõ
Igazgatóság

Logisztikai
Igazgatóság

Elektronikai
Igazgatóság
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csoporti akaratok érvényesítése is könnyebb
volt.)

b) A munkacsoportba nagy teherbírású, önálló-
an dolgozni tudó embereket kell delegálni.
Ezt a divíziók általában nem szívesen teszik,
hiszen ott is szükség van rájuk. Ha a vezetés
ténylegesen elkötelezte magát a tanúsítási
folyamat mellett, akkor tudatosan el kell
viselnie azt a veszteséget – ami a BS 7799
helyes alkalmazásával azért kamatostul
megtérül –, hogy ezen embereket a termelés-
bõl kivonja.

c) A munkacsoportot fel kell ruházni a feladata
elvégzéséhez szükséges jogkörrel. Nálunk ez
úgy történt, hogy a munkacsoport vezetõje
írásban olyan jogkört kapott az igazgatótól,
amely alapján az igazgatóság minden dolgo-
zóját utasíthatta. Olyan embert sikerült a
munkacsoport élére kinevezni, aki tudott és
mert élni ezzel a jogkörrel, és ez legalább
annyira fontosnak bizonyult, mint maga a
jogkör.

d) A munkacsoportok és a tanácsadók kapcso-
latában könnyû beleesni abba a csapdába,
hogy a munkacsoport azt várja el, hogy a
tanácsadók hajtsák végre a feladatokat,
készítsék el a szükséges anyagokat, a mun-
kacsoport pedig véleményezi azokat. Ebben
a felfogásban a csapda ott van, hogy a tanács-
adók távoztával a cégnél nem lesz olyan
ember, aki a feladatot a továbbiakban
menedzselni tudná. A kísértés pedig e
felfogás gyakorlatba történõ átültetésére a
BS 7799-re való felkészülés során nagyon
nagy, hiszen sokszor új dolgokat kell meg-
tanulni és alkalmazni tudni, ami pedig
rengeteg munkával és kudarcélménnyel jár.

Ezt a csapdát elkerültük. Sõt a dióda fordítva
mûködött! A tanácsadóink dolgoztattak meg ben-
nünket alaposan, és õk értékelték a mi mun-
kánkat. Nem volt könnyû idõszak, de megérte,
mert ennek következtében, amikor a munkatár-
saink felé kiadtuk a feladatokat, vagy a végrehaj-
tás során felmerülõ problémákkal kerestek meg
bennünket, érthetõen, világosan, célratörõen
tudtunk velük kommunikálni, meg tudtuk fogal-
mazni a problémákat, ráadásul nem kellett foly-
ton a tanácsadókat nyaggatni a problémákkal,
mert magunk is sok esetben meg tudtuk azokat
oldani. 

Amikor a munkacsoport aktívan elkezdett mû-
ködni, hideg zuhanyként ért minket a tanácsadók
azon megállapítása, hogy az igazgatóságnak az
Rt. többi részét hasonlóan kell kezelnie, mint a
külsõ partnereket. Ez azt jelentette, hogy minden

szolgáltatást, amit pl. az Rt.-központtól igénybe
vettünk „le kellett papíroznunk”. Emellett az
igazgatónknak nyilatkoznia kellett arról, hogy a
kapott szolgáltatások kielégítik a szükségletein-
ket. Némi ellenállásba ütközött ez a procedúra,
elsõsorban a nem tanúsított területek részérõl.
Feleslegesnek tartották, nem is értették ponto-
san, hogy mit akarunk és miért. Az Igazgatóságon
is többen feleslegesnek és haszontalannak tartot-
ták a dolgot (köztük magam is). Ma már látom,
milyen hatalmas elõnyökkel jár mindez.

Számos olyan dolog volt az Igazgatóságon, ame-
lyeket adottságként kezeltünk, és fel sem merült
bennünk, hogy változtatni lehet rajtuk. Azonban
kiderült, hogy igenis léteznek deklarált csatornák
– amelyeket ugyan senki nem használt, és a
létezésüket is elfelejtettük –, amelyeken keresztül
a dolgok igenis változtathatóak. Számos bizton-
sági problémát sikerült így rendeznünk. A kisebb
horderejûek közül mondok két példát:
• Az italautomatát sikerült úgy áthelyeztetni,

hogy a nem az Igazgatósághoz tartozó Rt.-dol-
gozók anélkül hozzáférjenek, hogy az Igazga-
tóság területére belépjenek. 

• Sikerült megoldani az objektumban az eltérõ
szervezeti egységekben dolgozó munkatársak
megkülönböztetését.

Mint mondtam, kezdetben az ellenállás érzékel-
hetõ volt. Utólag már látjuk, hogy nem csak az
igazgatósági dolgozók felé kellett volna hatéko-
nyabban közvetíteni, hogy mit miért akarunk
csinálni, de az Rt. többi része felé is propagandát
kellett volna kifejtenünk.

A fentiekbõl két tanulság is adódik.

Tanulság: Ha particionálunk, azaz nem egy
szervezet egészét, hanem annak csak egy
részét kívánjuk a BS 7799 szerint mûköd-
tetni, akkor fel kell készülni arra, hogy a
„kimaradó” részt külsõ partnerként kell
kezelni.

Tanulság: A szervezet azon területei részére
is meg kell tervezni és végre kell hajtani a
BS 7799 szabvánnyal kapcsolatos ismertetõi
és oktatási tevékenységet, amelyek a BS
7799 szerinti üzemelésbõl tudatosan ki-
maradnak.

Végezetül ismertetek önökkel egy csapdát, 
amelybe két ok miatt is beleestünk. 

Az egyik ok az volt, hogy hibáztunk a munka-
csoportba delegált minõségirányítási munkatárs
feladatának meghatározásában. Azt vártuk tõle,
hogy minõségirányítási szempontból menedzselje
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és adminisztrálja a munkacsoport tevékeny-
ségét. 

A másik ok abban keresendõ, hogy Igazgató-
ságunk régóta végez információbiztonsági tanács-
adói tevékenységet, és ebbõl eredõen szakem-
bereink már sok éve ismerik a BS 7799 szabványt
és annak korábbi változatait. Õk mindig informá-
cióbiztonsági szabványnak tekintették azt, és
ezért a felkészülés kezdeti idõszakában mi is
annak tekintettük. 

És itt estünk bele a csapdába. Mint említettem, a
minõségirányítási szakember feladatát a munka-
csoportban rosszul adtuk meg. Ha õt is „prob-
lémamegoldó” tagként delegáljuk, sokkal hama-
rabb észrevesszük azt a ma már többek által fel-
ismert tényt, hogy a BS 7799 legalább annyira
kezelhetõ minõségirányítási szabványként, mint
informatikaiként. Kezdetben több összezördülé-
sünk volt a kollégákkal amiatt, hogy olyan
anyagokat akartunk velük ismételten elkészíttet-
ni, olyan feladatokat akartunk velük végrehajtat-
ni, amelyeket már a minõségirányítási rendszer
kapcsán elvégeztek. Mikor már sokadszor futot-
tunk bele ilyen szituációba, akkor kezdtük felis-
merni, hogy az ISO 9001-bõl rengeteget át lehet
venni. És amikor elkezdtük átvenni a dolgokat,
rájöttünk, hogy nem átvenni kell õket, hanem a
BS 7799 intézkedéseit kéne integrálni a már meg-
levõ minõségirányítási rendszerünkbe. Erre azon-

ban már nem volt idõnk, ez a közeljövõ feladata.
Mivel mindezt felismertük, ezért a BS 7799 sze-
rinti mûködés koordinálását az auditot követõen
az Igazgatóság Minõségirányítási Irodája vette át.
Olyan integrált irányítási rendszer kidolgozásán
fáradozunk jelenleg, amelyet ha a BS 7799 szab-
vány szemszögébõl vizsgálunk, akkor azt a szab-
ványt elégíti ki, ha az ISO 9001 szemszögébõl néz-
zük, akkor az ISO-szabvány követelményeinek
felel meg, anélkül hogy párhuzamos tevékenysé-
geket definiálnánk.

Tanulság: A BS 7799 szabvány kezelhetõ
minõségirányítási szabványként, ezért ott,
ahol már van minõségirányítási rendszer,
ott tudatosan azt a célt kell már a felké-
szülés idõszakában is követni, hogy a minõ-
ségirányítási rendszer integráns részeként
alakítsuk ki a BS 7799 szerinti mûködést.

Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy az itt
ismertetetteknél lényegesen több problémával fog
szembenézni, tanulsággal lesz bölcsebb mindenki,
aki belevág a BS 7799 szerinti mûködés kiala-
kításának feladatába.

De nem elriasztani akarom Önöket, csak tuda-
tosítani kívánom, hogy nagy fába vágja fejszéjét
mindenki, aki elindul ezen az úton.

Mindenkinek, aki mégis rászánja magát, sok
sikert kívánok.

* Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, az MMT Jogi Szakbizottságának elnöke, fazekas.tarsai@fazekaslaw.hu.

A Polgári Törvénykönyv 2003. július 1-jén
hatályba lépõ jogharmonizációs célú változásai

– Dr. Fazekas Éva* –

Az Országgyûlés a múlt év novemberében meg-
alkotta 2002. évi XXXVI. törvényét a Polgári
Törvénykönyv és néhány kapcsolódó jogszabály
módosításáról.

A miniszteri indokolás szerint a törvény célja 
– többek között – a fogyasztóvédelem területén
még hátralévõ jogharmonizációs célú jogalkotási
feladatok megvalósítása. Nem terjed ki az érintett
jogszabályok átfogó felülvizsgálatára, hanem az
aktuális feladatok teljesítésére irányuló jogközelí-
tést valósít meg. 

A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcso-
lódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló
1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv átültetése a magyar jogrendbe elsõsor-
ban a Polgári Törvénykönyv felülvizsgálatát
kívánja. 

A 2003. július 1. napján hatályba lépõ rendelkezé-
sek a következõk:

1. Jótállás (248. §)

A jótállás intézményét a módosítás a szerzõdést
biztosító mellékkötelezettségek (pl. foglaló, köt-
bér, zálogjog) körében tartja meg, de lényegében
továbbra is a hibás teljesítés témaköréhez kap-
csolja. A jótállás változatlanul többletteher a
kötelezett oldalán, nem érinti azonban a jogosult-
nak a törvénybõl eredõ egyéb jogait.
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A korábbi szabályokból csak a jótállás lényegét
jelentõ rendelkezés marad meg, amely szerint: a
jótállásra kötelezett a jótállás idõtartama alatt a
felelõsség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ezen
túlmenõen a jövõben felek szabadon, ill. a szolgál-
tatásra vonatkozó reklámban vagy kötelezõ jót-
állást elõíró jogszabály szerint határozzák meg a
jótállás tartalmát. A reklámígéretek csak akkor
válnak a jótállás tartalmává, ha a kötelezett azo-
kat ismerte, és a jogosultat a nyilvános kijelen-
tések a vételkor befolyásolták.

A módosítás fogyasztóvédelmi célból az alább
kifejtendõ ún. fogyasztói szerzõdésekre határozza
meg a jótállási nyilatkozat kötelezõ tartalmát (a
jótállás kötelezettjének neve és címe, a jótállás
tartalma, idõtartama, területi hatálya és a belõle
eredõ jogok érvényesítésének módja).

A törvény szerint a jótállási nyilatkozatban
utalni kell arra is, hogy a jótállás a fogyasztónak a
törvénybõl eredõ jogait nem érinti, többletjogokat
tartalmazhat a fogyasztó számára, de nem csor-
bíthatja a törvényben biztosított jogi helyzetét. 

A jótállási nyilatkozatot a fogyasztó kérésére
írásban a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
A hatályos kormányrendeletekben szabályozott
és általánosan alkalmazott jótállási jegy megfelel
a jogszabályi elõírásoknak. A formai követel-
mények nemteljesítése a fogyasztó jogát a jótál-
lásban vállaltak érvényesíthetõségére nem befo-
lyásolja. 

A módosítás a hatályos szabályozás pon-
tosítására rögzíti, hogy a jogosult a jótállási
határidõ alatt bármikor közölheti kifogását a
kötelezettel. A jótállási felelõsség ennyivel is szi-
gorúbb a kellékszavatosságnál, ahol a körülmé-
nyek által lehetõvé tett legrövidebb idõn belül kell
a kifogást közölni, további engedmény pedig, hogy
kifogás eredménytelensége esetén a jogosult – a
szavatossági igényérvényesítésre nyitva álló
határidõknél viszont hosszabb – általános elévü-
lési idõn belül fordulhat bírósághoz.

A módosítás végül kimondja, hogy a szavatos-
sági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat a
jótállási jogok gyakorlásánál megfelelõen alkal-
mazni kell. Itt elsõsorban a jogosult áttérési
jogára (kijavítás, kicserélés, árleszállítás), a jogok-
nak a jótállási határidõ eltelte után kifogás útján
történõ érvényesíthetõségére vonatkozó szabá-
lyok jönnek figyelembe. A jogosult tehát a jótállá-
son kívüli jogait sem veszíti el.

2. A teljesítés (277–278. §)

A Ptk. módosítása a fogyasztói adásvételrõl szóló
irányelvben meghatározott kritériumokat a tel-
jesítés szabályai közé építi be, nemcsak a fo-
gyasztói ügyletekre nézve, hanem általános jel-

leggel. Fennmarad az a rendelkezés, hogy a szer-
zõdéseket tartalmuknak megfelelõen, a megsza-
bott helyen és idõben, a megállapított mennyiség,
minõség és választék szerint kell teljesíteni, a
módosítás azonban ezen túl egyértelmûvé teszi,
hogy ha a szolgáltatás négy feltétel valamelyikét
nem elégíti ki, a teljesítés nem szerzõdésszerû. 
A szolgáltatásnak a teljesítés idõpontjában
– alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, ame-

lyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat
rendszerint használnak, 

– rendelkeznie kell azzal a minõséggel, illetve
nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos
fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a
jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgál-
tatás természetét, valamint a kötelezettnek, a
gyártónak, az importálónak vagy ezek képvise-
lõjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira
vonatkozó – különösen reklámban vagy az áru
címkéjén megjelenõ – nyilvános kijelentését,

– alkalmasnak kell lennie a jogosult által meg-
határozott célra, ha azt a jogosult a szerzõ-
déskötés idõpontjában a kötelezett tudomására
hozta, és abba a kötelezett beleegyezett, vala-
mint 

– rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírás-
ban szereplõ és az általa a jogosultnak minta-
ként bemutatott szolgáltatásban lévõ tulajdon-
ságokkal.

Az utolsó feltétel a reklámot és az árucímkét érin-
ti, és nemcsak a jogosulttal közvetlen, szerzõdéses
kapcsolatban álló kötelezett, hanem a gyártó, az
importáló, illetve ezek képviselõje vonatkozá-
sában is. 

A kötelezett megnövekedett felelõsségére figye-
lemmel a törvény kimentési lehetõségeket is meg-
fogalmaz a kötelezett javára (a nyilvános kijelen-
tést nem is ismerte, helyesbítette, vagy az a jogo-
sultat nem is befolyásolta).

A módosítás – a termékfelelõsségi törvénnyel
összhangban – Ptk.-szintre emeli a gyártó kiter-
jesztett fogalmát: a gyártó felelõssége terheli azt a
személyt is, aki a nevét, védjegyét vagy egyéb
megkülönböztetõ jelzést feltüntetve azt a látsza-
tot kelti, hogy a dolog az õ gyártmánya.

Végül a módosítás kizárja, hogy a fuvarozó által
történõ szállítás ideje alatt a fogyasztó viselje a
dolog meghibásodásának kockázatát, a teljesítés
mindenkor a fogyasztó részére való átadással
történik meg.

3. Fogyasztói szerzõdések (685. § d) e),
305–311. §)

A módosítás meghatározza a fogyasztó, ill. a (fent
már említett) fogyasztói szerzõdések fogalmát,
és ennek megfelelõen elrendeli a Ptk. szövegében 
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az ennek megfelelõ tartalmú elnevezések cse-
réjét is.

Fogyasztó „a gazdasági vagy szakmai
tevékenység körén kívül esõ célból szerzõdést
kötõ személy”.

Fogyasztói szerzõdés „az a szerzõdés, amely
fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki
(amely) a szerzõdést gazdasági vagy szakmai
tevékenysége körében köti; a törvény jótállásra és
kellékszavatosságra vonatkozó szabályai alkal-
mazásában az a szerzõdés minõsül fogyasztói
szerzõdésnek, amelynek tárgya ingó dolog, kivéve
a villamos energiát, (...)”.

Teljes egészében átalakul a hibás teljesítésre
vonatkozó hatályos szabályozás. Megmarad a
hibás teljesítés fogalma, de a módosítás egy-
értelmûvé teszi, hogy a hibás teljesítés megítélése
szempontjából a teljesítés idõpontja az irányadó.
„Olyan szerzõdés alapján, amelyben a felek köl-
csönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett
hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a tel-
jesítés idõpontjában nem felel meg a jogszabály-
ban vagy a szerzõdésben meghatározott tulajdon-
ságoknak.”

Új rendelkezés, hogy a szavatossági felelõsséget
megalapozó kellékhiánynak minõsül a szaksze-
rûtlen összeszerelés is, és a korábbinál egy-
értelmûbbé válik magának a kellékszavatosság-
nak mint sajátos – objektív – felelõsségnek a
definíciója: „A kötelezett a hibás teljesítésért
felelõsséggel tartozik (kellékszavatosság)”.

A módosítás kiegészítõ rendelkezései nem
csupán a hatályos szöveg szerinti esetben (a hibát
a jogosult ismerte) mentesítik a kötelezettet a sza-
vatossági felelõsség alól, hanem akkor is, ha a
hibát a jogosultnak a szerzõdéskötés idõpontjában
ismernie kellett, ha a hiba a jogosult által adott
anyag hibájára vezethetõ vissza, és ha az anyag
alkalmatlanságára figyelmeztette a jogosultat.

A fogyasztói szerzõdésekre korlátozottan a
jogosultat terhelõ bizonyítási terhet megfordítja
azzal, hogy a teljesítést követõ hat hónapon belül
megnyilvánuló hibák keletkezése tekintetében a
kötelezettnek kell bizonyítania, hogy a hiba
(illetve annak oka) a fogyasztó részére történõ
átadást követõen keletkezett.

Bevezetésre kerül az ismert szavatossági jogok
két lépcsõben történõ érvényesíthetõsége, a
kötelezettségek szerzõdésszerû teljesítését ré-
szesítve elõnyben. Az elsõ lépcsõben a jogosult a
szerzõdésnek megfelelõ teljesítést követelheti,
választva kijavítás vagy kicserélés között. Ha ez
lehetetlen vagy aránytalan, illetve a kötelezett a
hibát nem megfelelõ határidõn belül vagy jelentõs
kényelmetlenséggel orvosolja, a kötelezett – egy
második lépcsõben – a vételár megfelelõ csökken-
tését választhatja, vagy a szerzõdéstõl elállhat. 

Ez a sorrendiség csak fogyasztói viszonylatban
köti a feleket, és itt is egyoldalúan, csupán a
fogyasztó hátrányára történõ eltérés tiltott.

Változatlan a szabályozás a sorrendiség kér-
désében, a haladéktalan kifogásközlési kötelezett-
ség korábbi szabálya azonban enyhül, a jogosult 
a hiba felfedezése után a „körülmények által
lehetõvé tett legrövidebb idõn belül” köteles
kifogásának közlésére.

A fogyasztónak a jogszabály szerint két hónap
mindenképpen rendelkezésére áll a kötelezett
értesítésére, elmulasztásához az általános szank-
cióra tekintettel viszont a törvény nem jog-
vesztést, hanem csupán kártérítési felelõsséget
kapcsol. Fontos, hogy a két hónapos határidõ a
felek által nem rövidíthetõ le.

A Ptk. a szállítási szerzõdések körében ennél
szigorúbb szabályt tartalmaz, amely szerint a
megrendelõ köteles a szállítóval a minõségi hibát
és a szavatossági igényét a hiba felfedezése után
haladéktalanul közölni. E szerzõdéstípus esetében
gazdálkodói körben indokolt megtartani a szigo-
rúbb, haladéktalan kifogásközlési kötelezettséget,
a fogyasztói ügyletek tekintetében azonban nem.

A módosítás általános szabályként megtartja a
jelenlegi szavatossági határidõket. A kötelezõ
alkalmassági idõ meghatározásából elmarad a
szabványra történõ hivatkozás, tekintettel arra,
hogy a 2001. évi CXII. törvény megszüntette a
szabványok alkalmazásának kötelezõ jellegét.

A gyakorlati alkalmazás igényeire figyelemmel
a Ptk. rögzíti egyrészt, hogy a kijavítási idõnek az
a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja
rendeltetésszerûen használni, nem számít bele az
elévülési idõbe, másrészt kiterjed a szavatossági
határidõ újraindulására a kijavítás, valamint a
kijavítás következményeként jelentkezõ hiba
esetére.

Igen fontos, hogy a módosítás a fogyasztói
ügyletek tekintetében az általánosnál jóval hosz-
szabb, kétéves elévülési jellegû szavatossági
határidõt ír elõ. Ez a rendelkezés is egyoldalúan
kogens: a felek rövidebb határidõt nem köthetnek
ki. Ez alól egy kivételt enged a törvény: használt
dologra nézve a felek egy évnél nem rövidebb sza-
vatossági határidõt is kiköthetnek.

Új paragrafus szabályozza az elévülés nyug-
vására, valamint a tartós használatra rendelt 
dolgokra vonatkozó, illetve a hosszabb kötelezõ
alkalmassági idõbõl eredõ jogvesztõ szavatossági
határidõket (egy év, három év). A fogyasztó hát-
rányára történõ eltérést – bár nem kifejezetten –,
itt is megtiltja a törvény.

Megmarad, hogy a szavatossági jogok a határ-
idõk eltelte után kifogásként érvényesíthetõk, a
fogyasztói ügyletek tekintetében viszont kogenssé
válik a kötelezettet a szavatossági felelõssége tel-



16 MAGYAR MINÕSÉG

jesítésével összefüggõ költségek viselésére köte-
lezõ elõírás.

Az EU-irányelv elõírja a fogyasztóval szemben
helytállt utolsó kötelezett visszkereseti igényének
kidolgozását a nemzeti jogokban. A magyar
megoldás szerint csak egy szûk értelemben vett
megtérítési igény keletkezik, az utolsó kötelezett
azt és annyit követelhet a korábbi kötelezettõl,
amit maga teljesített a fogyasztónak (regressz-
szerû megtérítési igény). A Ptk. ezt érintõ többi
elõírása viszont hatályban marad, mert a köz-
remûködõ (alvállalkozó) esetében a kapcsolat a
fõkötelezettel szorosabb, mint általában az érté-
kesítési lánc egymást követõ szereplõi között.

Az új rendelkezés tehát csak egy rendkívüli
igényt határoz meg, melynek akkor van jelen-

tõsége, ha a szavatossági határidõ a fogyasztóval
szerzõdõ kötelezett és a vele szerzõdõ harmadik
személy között már lejárt. Az igényérvényesítés
feltétele, hogy az elõzõ kötelezettel kötött
szerzõdés alapján megállapítható legyen a hibás
teljesítés. Az új (60 napos és ötéves jogvesztõ)
határidõk megállapításának az a célja, hogy a
korábbi kötelezettel (ill. ezek láncolata esetén
mindegyikükkel) szemben nyitva maradjon a sza-
vatossági igény érvényesítésének lehetõsége
mindaddig, amíg azt a fogyasztó is megteheti a
vele szerzõdõ féllel szemben.

Végül kiemelést érdemel, hogy a módosítás a
hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezéseit a
nem dolog szolgáltatására irányuló szerzõdé-
sekre is kiterjeszti.

** Ügyvezetõ igazgató, MikroAuto Kft
** Ügyvezetõ igazgató, Y-Food Kft. 

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy lapunk 6. (júniusi) számát az élelmiszer-biztonság témájának szen-
teltük.
Ez a kérdéskör különösen jelentõs napjainkban, nem utolsósorban az EU-hoz való csatlakozásunk
folytán. Az élelmiszerek tartalmának nyomon követése a hazai élelmiszer-gazdaság felkészülésének
egyik megoldandó feladata. 
Örömünkre szolgál, hogy ezt a gazdaság szereplõi is így látják, megoldásokat dolgoznak ki, és ezeket
cikk formájában ismertetik.
Készséggel teszünk eleget közzétételi kérésüknek.

Szerkesztõség

Azonosítási – nyomon követési rendszermodell
elvárásai a mezõgazdasági vertikumban

– Bugyi Gabriella,* Daróczi Lajos** –

I. Bevezetés

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt, ha
nem érted, szánts és vess, hagyjuk másra az
áldozatot” – írta Kazinczy.

Ma már, a harmadik évezred küszöbén ez a szem-
lélet érvényét vesztette. A mezõgazdasági ter-
melés megkerülhetetlen elemévé válik a minõség,
a Jó Mezõgazdasági Gyakorlat (GAP) precíz
betartása, a vevõi igények minél magasabb szintû
kielégítése.

A mezõgazdasági vállalkozások elsõdleges kül-
detése (közvetlen vagy közvetett módon), hogy
élelmiszer-alapanyagot állítsanak elõ megfelelõ
minõségben, méghozzá a vállalkozás számára 
elfogadható jövedelmezõség mellett.

A mezõgazdasági termékek elõállításával fog-
lalkozó cégeknél a minõségügy jóval összetet-
tebb, mint az élelmiszer-feldolgozókban. Ma a
piaci elvárások még csak általában a termék-
minõségre, élelmiszer-biztonságra korlátozód-
nak. Az élelmiszer-feldolgozó ipar számára azon-
ban egyre gyakoribb elvárás – mindezzel szoros
összefüggésben – az alapanyag azonosítása,
nyomon követése.

Az élelmiszer-feldolgozó üzemekben elõállított
biztonságos élelmiszereknek alapvetõ feltétele,
hogy a különbözõ input és output anyagok, azaz a
mezõgazdaság által elõállított és a kereskedelmi
hálózatba kikerülõ termékek azonosíthatóak és
azonosítottak legyenek a teljes táplálékláncban
(Food Chain).
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Az azonosítás a teljes táplálékláncban kiemelt
jelentõségû. Fontos, hogy az úgynevezett azono-
sítási szál ne szakadjon meg egyik lépésben sem,
azaz a folyamatok, a termékek a fogyasztóig
nyomon követhetõek maradjanak. 

Ma az élelmiszer-termelõ, -feldolgozó üzemek-
ben a termék nyomon követése többé-kevésbé
mûködik. A kereskedelem és vendéglátás terüle-
tén ez még nem elvárás. A mezõgazdaság szek-
toraiban pedig konkrét gyakorlati tapasztalatok,
jól bevált modellek még nem állnak rendelkezésre.
Így az anyagmozgás és termékkövetés kiinduló
pontjaként a mezõgazdaság ágazataiban is ki kell
alakítani az azonosítási-nyomon követési rendszer
alapmodelljeit. Annál is inkább, mivel a mezõgaz-
dasági vertikum rendkívül meghatározó egységet
képez a táplálékláncban (ábra 1–5.).

Jelen elemzésünkben a mintául kiválasztott, a
mezõgazdasági vertikumban elõállított termékek
azonosítási – nyomon követési követelményeit és
a megvalósításhoz szükséges elvárásokat foglal-
tuk össze.

II. Azonosítási-nyomon követési rendszer-
modell mezõgazdasági vertikumban

Elérendõ cél
Az azonosított anyagok, folyamatok, élelmiszer-
alapanyagok, takarmányok életútjának, erede-
tének, minõséget befolyásoló tevékenységeknek
folyamatos figyelemmel kísérése a termékpályán.

A nyomon követési rendszer megfelelõ mûködése
során a termék végigkísérhetõ a termelõtõl az
élelmiszer-feldolgozóig.

A modellel rögzíteni kell mindazon követelmé-
nyeket, amelyek egy olyan következetes rendszer
létrejöttéhez szükségesek, mely biztosítja a ver-
tikumon belül felhasznált, illetve a vertikumból
kikerülõ „késztermékek” azonosítását és nyomon
követhetõségét.

A modellel lehetõvé kell tenni az agrárélel-
miszer-lánc „termékgarancia”-rendszerét is, mely
a termelés sajátos szektoraira irányul, és be-
illeszthetõvé válhat majdan egy általános minõ-
ségirányítási rendszerbe (ISO 9000, ISO 14 000).
Kompatibilitása végett közvetlen kapcsolódnia
kell az élelmiszeripar minõségbiztosítási és minõ-
ségirányítási rendszeréhez.

Vizsgálatunk során rendszerbe bevont
ágazatok, termékek
A nyomon követési rendszer hatásköre
mintánkban kiterjed a teljes vertikumra, úgy-
mint a növénytermesztés, vetõmag-elõállí-
tás, terményszárítás és tárolás (magtár),
takarmány-elõállítás, állattartás (szarvas-
marha).

Az azonosítási rendszer a vertikumban elõállí-
tott élelmiszer-alapanyagokat, takarmány-alap-
anyagokat és takarmányokat komplex agrár-
élelmiszerlánc-egységként kezeli.

5. Állattartó
telepek

6. Élelmiszer-termelõ
és -feldolgozó üzem 7. Kereskedelem

8. Vendéglátás

Fogyasztó
Környezet

4. Takarmány-
elõállítás

3. Terményszárítás és -tárolás
(magtár)

2. Vetõmag-elõállítás

1. Növénytermesztés Food Chain – kiemelve a mezõgazdasági
vertikumot
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A kiinduló pontjai a növénytermesztésben fel-
használt vetõmagok, a végpontok pedig a köz-
vetlen élelmiszer-ipari feldolgozásra a vertikum-
ból kikerülõ nyers termelõi árutej és a különbözõ
korcsoportú vágóállatok.

Az alkalmazás lépései 
A mezõgazdasági termékek azonosságát szabá-
lyozó rendszer alapja a HACCP alapelveinek a
mezõgazdaságra adaptált megfelelõ, módszeres
és átfogó HACCP-alapdokumentációja, különös
tekintettel a HACCP-tervre. Ezenkívül szükséges
még a Jó Mezõgazdasági Gyakorlat (GAP) köve-
telményrendszere. Az általunk vázolt modell
nem határozza meg a minõségügyi rendszer for-
máját, megköveteli azonban e modell követel-
ményeinek megfelelõ minõségügyi rendszer át-
fogó szerkezetét, a vertikum által megfogalma-
zandó célokat, a vertikumon belüli és az onnan
kikerülõ termékek azonosságára vonatkozó köve-
telményeket is tartalmazó Minõségügyi Kézi-
könyv elkészítését. 

Ahhoz, hogy a nyomon követési rendszerünk
jól mûködjön, nem lehet az anyagáramlást, ter-
mékkövetést elkülönítve kezelni, hanem ehhez
szükséges egy szervesen kapcsolódó komplex ele-
mekbõl álló megfelelõ szervezeti struktúra, mely
így a rendszer részévé válik.

A mezõgazdasági vertikumban nyilvánvalóan
egy-egy ágazat több telepet, illetve üzemegységet
is magába foglalhat. A rendszer kiépítését a ver-
tikum valamennyi telepére, egységére (üzemére)
el kell végezni lépésrõl lépésre, majd a kapcso-
lódási pontokat meg kell keresni, és azonos logika
alapján fel kell építeni.

A nyomon követési rendszer áttekintése

A következõkben tekintsük át a rendszer kiépíté-
séhez szükséges alapvetõ elvárásokat.

•• Szervezeti felépítés és felelõsségek
A teljes vertikumnak megfelelõ, de külön, tele-
penként egyértelmûen meghatározott munka-
köröknek, felelõsségeknek, jelentési kötelezett-
ségeknek kell lennie. Az azonosságra és nyomon
követésre hatással levõ felelõsségi szinteket és
hatásköröket le kell írni. 

Az emberi erõforrásokat, szakképzettségeket,
mûszaki és pénzügyi forrásokat meg kell
határozni és szabályozottá kell tenni. Ki kell
választani azokat az alkalmazottakat, akik a ter-
mékek azonossága és nyomon követése szem-
pontjából kulcsfontosságúak. Ilyenek lehetnek
pl. az alapanyag-átvevõk, a raktári dolgozók, a
gépkezelõk, a takarmánykeverõ üzemben a
bemérést és receptúrát felügyelõ személy, az
értékesítési vezetõ vagy az állattartó telepen a
telepi állatorvos. 

Célszerû telepenként egy teamet alkotni, és egy
személyt vezetõvé választani, aki majd kommu-

Szervezeti felépítés és felelõsségek
• Projektindító, helyzetfelmérés.
• Szervezeti struktúra.
• Erõforrások felülvizsgálata.
• Munkakörök meghatározása, felülvizsgálata.
• Felelõsségek, hatáskörök.

Jó Mezõgazdasági Gyakorlat alapjai
• Jogszabályi követelmények.
• Mûködési szabályzatok.
• Termelési modellek.
• Technológiai utasítások, útmutatók.

Folyamatszabályozás
a) Technológiai folyamatokra
• Anyagbeszerzés.
• Technológiai terület.
• Mezõgazdasági higiénia.
• Félkész termékek kezelése.

• Tárolások.
• Késztermékek kezelése.
• Szállítás.
b) Technológiát kiszolgáló eszközökre 

(épületek, gépek, berendezések, jármûvek)
• Üzemeltetési útmutatók.
• Eszközök karbantartása.
• Higiéniai útmutatók, utasítások.
c) Technológiát kiszolgáló személyzetre
• Személyi higiénia.
• Egészségügyi megfelelõsség.

Termékfelügyelet
• Beszállítók.
• Termékazonosítás és nyomon követés.
• Termékbiztonság nyomon követése.
• Veszélyek azonosítása.
• Felülvizsgálatok.
• Monitoringrendszer.
• Helyesbítõ, javító intézkedések.
• Igazoló eljárások.
• Vertikumon belüli termékfelelõsségek.

Azonosítási, jelölési rendszer 
nyilvántartásai
• Egyedi.
• Beérkezõ.
• Terméktárolási, telephelyi.
• Termékmozgás azonosítása.

Központi adatbank, igazolás
• Központi nyilvántartások.
• Igazolási rendszer.
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nikál a vertikum különbözõ ágazatainak és
telepeinek hasonló szintû vezetõivel.

• Jó Mezõgazdasági Gyakorlatra épülõ
követelményrendszer  

Meg kell ismerni az azonosítás és nyomon követés
szempontjából kritikus technológiai folyama-
tokat, az ehhez kapcsolódó írásos eljárásokat,
utasításokat és hivatkozó dokumentumokat.

Az elfogadott mûködési szabályzatokat, útmu-
tatókat, termelési leírásokat felül kell vizsgálni.
Ha ezek elavultak vagy hiányoznak, ki kell alakí-
tani a jogszabályi követelményeknek, az illetékes
hatóságoknak és a cég belsõ elvárásainak össz-
hangjában. Célszerû a hazai jogszabályokat az
EU-ban elõírtakkal összehasonlítani, és már a
rendszerünkbe beépíteni. 

Alapvetõ követelmények pl. a mûködési, telepi
engedélyek, MSZ-szabványok, növénytermesztési
technológia, vetõmag-elõállítási technológia, szá-
rítási technológia, takarmánykeverési technoló-
gia, állattartási technológia, takarmányozási
technológia, fejési technológia stb.

•• Folyamatszabályozás
a) Kiterjed valamennyi ágazat, egység (növényter-
mesztés, vetõmag-elõállítás, magtár, takarmány-
keverõ, szarvasmarhatelep) termelési, technoló-
giai folyamataira, úgymint a
– kiindulási anyagok beszerzése (pl. növény-

védelmi vegyszerek, mûtrágyák, adalék- és se-
gédanyagok, csomagolóanyagok, gyógyszerek,
takarmánykiegészítõk stb.),

– a technológiai terület felülvizsgálata (pl. utóla-
gos szennyezõdés elkerülése érdekében ipari
létesítmények elhelyezkedése és az általuk ki-
bocsátott környezeti szennyezõdések mértéke,
raktárak, üzemek, állattartó telepek zártsága),

– a mezõgazdasági higiénia (pl. rovar- rágcsáló-
kártételek megelõzése, raktári higiénia, üzemi
higiénia, trágyakezelés, veszélyeshulladék-ke-
zelés),

– a félkész és késztermékek kezelése (egysé-
genkénti, tételenkénti csomagolás, elõkészítõ
mûveletek: pl. tej szûrése, tej hûtése stb.),

– a tárolások (pl. alapanyagok, félkész és kész-
termékek, adalék-, segédanyagok, vegyszerek,
gyógyszerek, hulladékok stb. elkülönített táro-
lása),

– a szállítások (külsõ szállító jármûvek által,
saját szállító jármûvek által, vertikumon belüli
és vertikumon kívüli szállítások).

b) Technológiát kiszolgáló eszközökre (épületek,
gépek, berendezések, jármûvek)

Magába foglalja 
– az eszközök üzemeltetési rendjét (pl. gép-

könyvek, mûszaki leírások, útmutatók megléte),

– a karbantartásokat (pl. karbantartási utasítás,
amely fõleg a megelõzésre irányul; a megbízási
szerzõdések felülvizsgálata),

– az épületek, gépek, eszközök és jármûvek
higiéniája. A nyomon követési rendszer szem-
pontjából a tételek keveredése kritikus. Ennek
elkerülése érdekében az alapanyagokat, a
félkész és késztermékeket, illetve a felhasz-
nált anyagokat szakosítva el kell különíteni.
Takarítási és higiéniai útmutatók, utasítások,
monitoringrendszerek megalkotása.

c) Technológiát kiszolgáló személyzetre
Kiterjed valamennyi dolgozó alkalmassági, higié-
niai felülvizsgálatára, mely hatással lehet a „nem
biztonságos” termék létrejöttére. Személyi higié-
niai utasítás és felügyelõrendszer megalkotása
valamennyi telepre (növényvédelmi dolgozó rend-
szeres orvosi felülvizsgálata, valamennyi dolgozó
egészségügyi alkalmassága stb.)

•• Termékfelügyelet

Beszállítók 
A nyomon követési rendszernek megfelelõen
egyértelmû elvárásokat kell meghatározni a ter-
mék minõsége szempontjából a beszállítótól. A
külsõs beszállítók (a vertikumon kívüli) esetén
minõségügyi bizonylatok, beszállítói kézikönyv,
beszállítói nyilatkozatok. A vertikumon belül
minõségügyi bizonylatok, beszállítói nyilatkoza-
tok, illetve a beszállítói kézikönyvet a belsõ tech-
nológiai utasításokban foglalt minõségi leírások-
elvárások helyettesítik.

Termékazonosítás és nyomon követés
A telepi, ágazati és teljes vertikumi szinten azo-
nosítani kell valamennyi beérkezõ anyagot, és
nyomon kell tudni követni a termelés, tárolás,
szállítás stb. folyamataiban. Az azonosításnak
biztosítani kell, hogy a különbözõ fajtájú és osz-
tályú áruk vagy tételek ne keveredhessenek. A
tételeket célszerû egyenként azonosítani, telepi
szinten azonosítóval ellátni, és az azonosított
állapotot fenntartani. Ha valamennyi ágazat vala-
mennyi telepén az azonosítási rendszer mûködik,
akkor a teljes vertikumban nyomon követhetõ az
adott termék vagy tétel.

Termékbiztonság nyomon követése
A termék biztonságát telepi és vertikumi szinten
is nyomon kell tudnunk követni. Ennek alapja a
HACCP rendszer, mely a terméket élelmiszer-biz-
tonsági szempontból követi nyomon a teljes ver-
tikum ágazataiban, telepein, üzemein. A HACCP-
tervet érdemes azonban úgy kiegészíteni, hogy ne
csak a tápláléklánc végén álló embert vegyük
figyelembe, hiszen így a HACCP rendszer kevésbé
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értelmezhetõ a mezõgazdaság szektoraiban. A
biztonságos mezõgazdasági terméktõl pedig jog-
gal várhatjuk el, hogy az állattartó telepen se lép-
jen fel az állatra nézve fizikai, kémiai, biológiai
veszély. 

A termék „biztonságos” elõéletét vissza kell
tudni keresni, melyet a növénytermesztésben,
vetõmag-elõállításban, terményszárításban, ta-
karmány-elõállításban és az állattartó telepen
mûködtetett kiegészített HACCP rendszer bizto-
síthat.

Veszélyek azonosítása
A termék biztonságát és a termék nyomon köve-
tését veszélyeztetõ lehetséges veszélyek azonosí-
tása, elemzése, megelõzésére irányuló mûveleti
utasítások (pl. környezethigiéniai utasítások:
növényvédelmi szerek felhasználása, magtári
tárolási körülmények, keveredések kiküszöbölése,
szárítási körülmények, takarmánykeverõ mosa-
tása, ivóvízminõség, állattartási körülmények,
gyógyszeres kezelések stb.).

Felülvizsgálatok
A felülvizsgálatokat azokra a veszélyekre kell
kiterjeszteni, amelyek kiküszöbölése, illetve elfo-
gadható szintre történõ csökkentése elsõdleges
fontosságú a mezõgazdasági termékek vertiku-
mon belüli azonosságának és nyomon követhe-
tõségének fenntartásához.

Monitoringrendszer felállítása
A felügyelõrendszer biztosítja, hogy a termékek
azonosságát és nyomon követését dokumentáltan
végig tudjuk kísérni akár telepi, akár vertikumi
szinten. Ilyen dokumentumok pl. szállítójegyek,
minõségi bizonylatok, tételazonosítók.

Helyesbítõ tevékenységek megalkotása
Az elkülönített termékek kezelésére és a javító
intézkedések meghatározására szolgál.

Igazoló eljárások kialakítása
Bizonyos pontokat meghatározott gyakorisággal
(havi, éves) igazolnunk kell, hogy jól mûködnek.

•• Azonosítási rendszer
A nyomon követést, azonosítást néhány termék-
pályán a törvényi elõírások szabályozzák, pl. egye-
di nyilvántartást szarvasmarhánál az ENAR-
számok. Ahol ez nincs, ott saját belsõ jelöléseket,
nyilvántartásokat kell vezetni.

Jelölési rendszer: 
A jelölési rendszer kiindulópontja a növényter-
mesztés. Ahol egy vertikumban egy növényter-
mesztési telep van, ott ez egyszerûbb, hiszen az
általa megtermelt terményeket tételenként azo-

nosíthatjuk. Ahol viszont több telep is található
(pl. 4–5), ott fontos a telep azonosítása is. Itt a
tételazonosítás mellett a telepet is jelölni kell.

A növénytermesztésbõl kikerülõ termények
elõször a szárítóüzemben tudnak keveredni. A
rendszer lényege azonban, hogy vissza tudjuk
követni a terméket. Ezért a szárítóüzemben a leg-
fontosabb az elkülönített tárolás, ami a takar-
mánykeverõ üzembe már egy folyamatos nyomon
követés mellett kerül át. A vertikumban akkor
tud jól mûködni a rendszerünk, ha kizárólag saját
alapanyagból dolgozik, hiszen akkor a termék-
pálya zárt, egyirányú.

Növénytermesztés:
– Szántóföldi nyilvántartás: Táblák, ültetvények

azonosítása.
– Telephelyi nyilvántartások: táblatörzskönyv,

permetezési napló.
– Terméktárolási nyilvántartások: saját kód téte-

lenként, telepenként.
– Termékmozgás nyilvántartása: szállítólevél,

minõségügyi bizonylat, melyen a telep és tétel
azonosítója szerepel.

Vetõmag-elõállítás:
– Beérkezõ nyilvántartások: szállítólevél, minõ-

ségügyi bizonylat telepenkénti-tételenkénti
kóddal, OMMI-minõsítés.

– Terméktárolási, telephelyi nyilvántartások:
tárolási napló.

– Termékmozgás nyilvántartása: minõségi bi-
zonylat.

Terményszárítás és tárolás:
– Beérkezõ nyilvántartások: szállítólevél, minõ-

ségügyi bizonylat telepenkénti kóddal.
– Terméktárolási, telephelyi nyilvántartások:

saját tételazonosító szám.
– Termékmozgás nyilvántartása: minõségi bi-

zonylat.

Takarmány-elõállító üzem:
– Beérkezõ nyilvántartások: megegyezik a szá-

rítóüzem tételazonosítójával. 
– Terméktárolási, telephelyi nyilvántartások:

tételszámok saját belsõ kóddal.
– Termékmozgás nyilvántartása: tételszámok,

alapanyag-átvételi dokumentumok, össze-
mérési feljegyzés.

Szarvasmarhatartó telep:
– Beérkezõ nyilvántartások: ENAR, krotália,

gyógyszeres kezelési füzet.
– Terméktárolási, telephelyi nyilvántartások:

hûtési napló, tejszállítólevél.
– Termékmozgás nyilvántartása: ENAR.
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A jelölési rendszer alapja számtalan jelölési kód
lehet.
Ilyen pl.: 1-004-1133

Az elsõ szám a növénytermesztési telep kódja, a
második a termény fajtája, a harmadik a tábla
száma. Természetesen egy tétel nem azonos egy
táblával, hiszen ezeket természetüknél fogva nem
lehet egy egységként kezelni. Egy tétel azonos egy
szállító jármû rakományával, amely nem csak egy
tábláról lehet.

Egy ilyen jelölést, illetve ehhez hasonlókat le-
het alkalmazni. Természetesen a nyomon köve-
téshez nemcsak egy jó jelölési rendszerre van
szükségünk, hanem ehhez kapcsolódó olyan doku-
mentumokra, melyek a termék minõségi meg-
felelõségének igazolására is alkalmasak.

•• Központi adatbank, igazolás
– Az azonosítási rendszer mûködtetésére köz-

pontosított nyilvántartási rendszert lehet fel-
építeni. Ez a rendszer a különbözõ termelési
ágazatok alapadatait gyûjti, rendszerezi, illetve
feldolgozott adatokat szolgáltat.
A központ meghatározott bizonylatokat kér be,
meghatározott gyakorisággal. Alapszinten az
adatok bizonylatok formájában jutnak el a
központba. A magasabb szintet képviseli az
elektronikus információs rendszer, ahova az
adatok lemezen, saját belsõ rendszeren vagy
interneten jutnak el. A mezõgazdaság vala-
mennyi szektorában ez ma még kevésbé jel-
lemzõ. A szarvasmarhatelepeken azonban már
elég gyakoriak az adatgyûjtõ alapmodulok,
számítógépes irányítási rendszerek, melyeket

kiegészítve össze lehet állítani a központba
küldendõ elektronikus bizonylatokat (pl. egye-
di vagy állományszintû gyógyszeres kezelések). 

– Az igazoló eljárásokkal  felül kell vizsgálni a
nyomon követési rendszer alapelemeit, doku-
mentumait, jelölési rendszerét stb. A belsõ
ellenõrzéseket akár havonta, a külsõket pedig
éves gyakorisággal el kell végezni.

III. Összefoglalás

Az általunk vázolt modell egy mezõgazdasági ver-
tikum nyomon követési rendszerének kiépíté-
séhez szükséges elvárásokat foglalta össze. Mivel
jól kialakult modellek és tapasztalatok még kevés-
bé vannak, ezért ez is csak egy lehetséges for-
maként szolgál. A vertikumban a termék pályája
viszonylag zárt és jól nyomon követhetõ, hiszen
az input és output egyirányú. 

Sokkal nehezebb ezt olyan helyen megvalósí-
tani, ahol például a növénytermesztés integrá-
cióban folyik, vagy a terményszárítást a cég bér-
ben végezteti stb. Persze még nehezebb az
azonosítás egy állattartó telepet üzemeltetõ csa-
ládi gazdaságban, ahol a takarmányetetés vagy 
a gyógyszeres kezelés gyakran nyomon követhe-
tetlen.

Mindezek indokolttá teszik, cégünk erõfeszí-
tésével összhangban, hogy minél elõbb rendel-
kezésre álljon egy jól mûködõ, gyakorlatban is
kipróbált modell a mezõgazdaság részére. 

Ez jelentõsen elõsegíti az azonosítási, nyomon
követési rendszer széles körû bevezetését az
agráriumban is. 

Minõség és biztonság az élelmiszerláncban
QMS – Quality Monitoring Software

– Binder István,* Dvorszky László** –

Bevezetés
A versenyképesség és piac növelésének – de sok
esetben akár a piacon maradásnak is – elemi fel-
tétele a „minõségi” áru vagy szolgáltatás bizto-
sítása. A minõségirányítási feladatok – külö-
nösen élelmiszer esetén – nem csak azt jelentik,
hogy „jó” árut kell elõállítani vagy értékesíteni,
hanem a törvényi elõírások, vevõi igények és a
biztonságot növelõ saját követelmények alapján
számtalan olyan paramétert kell folyamatosan

vizsgálni és nyilvántartani, melyek hatással van-
nak a minõségre. Azaz az élelmiszer-ipari termé-
kek (pl. gyorsfagyasztott élelmiszer-alapanya-
gok, készételek) minõségbiztosításának fontos
feltétele a termék minõségére kihatással lévõ
különbözõ paraméterek nyilvántartása, azoknak
a vonatkozó szabványok határértékeivel való
összevetése (minõsítés), valamint a teljes körû
termékazonosítás és visszakereshetõség biz-
tosítása.

** Székesfehérvári Hûtõipari Rt.
** Axis Consulting 2000 Kft.
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A folyamat
Érdekes terület a bevezetõben említett „élelmi-
szeripar”, ahol a mezõgazdasági termelés elsõd-
leges és másodlagos felhasználói, azaz mind a
nyersanyagokat közvetlenül feldolgozó és félkész
vagy készterméket gyártó vállalatok, mind pedig
az élelmiszert forgalmazó cégek minõségirá-
nyítási feladatainak alapvetõ eleme a biztonság,
az azonosíthatóság, a nyomon követhetõség. Az,
hogy az ilyen jellegû feladatok támogatására a
szoftver a „jó és alkalmas” eszköz, az magától
értetõdik, azonban alapvetõ követelmény, hogy a
folyamat, illetve annak végterméke – a vevõhöz
eljutó élelmiszer – legyen biztonságos.

Egy élelmiszer-ipari feldolgozó-értékesítõ láncolat
a nyersanyag megtermelésével – sõt annak elõ-
készítésével – kezdõdik, s a vevõ „asztalán” ér 
véget. Ebbõl a folyamatból egy gyártó területén
alapvetõen a feldolgozás és az értékesítésig
történõ tárolás történik. A számítógépes modul
azonban már a nyersanyagról is tárol és dolgoz fel
adatokat, s a gyártáson és raktározáson túlmenõ-
leg elemi érdek a vevõi megelégedettségre vo-
natkozó információk kinyerése és kiértékelése is.

Napjainkban már a folyamatok összetett volta
miatt (pl. sok beszállító, sok termelõterület, sok
termék, sok fajta, szerteágazó agrotechnológia) a
pontos és hasznosítható adatok rögzítése, nyil-
vántartása és az azonosíthatóság, visszakereshe-
tõség biztosítása számítógépes informatikai rend-
szerek alkalmazása nélkül lehetetlen.   

A számítógéppel támogatott minõségirányítás
minõségi elõírásokra, minõségi szabványokra, a
Magyar Élelmiszerkönyvre, vevõi specifikációkra
valamint saját elõírásokra épül. A továbbiakban
ezeket összefoglaló néven minõségi specifikációk-
nak nevezzük. 

A székesfehérvári Axis Consulting Kft. által
kifejlesztett, QMS elnevezésû minõsítõ modul
interpreter jellege azt jelenti, hogy a program az
egyes vizsgálatokat, elemzéseket, ellenõrzéseket
nem fixen beépített szabályok szerint végzi, ha-
nem a specifikációk alapján dinamikusan össze-
állított „játékszabályokat” értelmezi és hajtja
végre. Ez azt jelenti, hogy a kiértékelést a speci-
fikációk figyelembevételével és az egyéni igények
szerint felépített minõsítési összeállítások (minõ-

sítõlapok) vezérlik. Ezen tulajdonságánál fogva
nemcsak az élelmiszeriparban használható, ha-
nem minden olyan területen, ahol valamely ter-
mék, félkész termék vagy alapanyag tulajdonsá-
gainak nyomon követése jelentõséggel bír.

A felhasználó a magyar (és EU) követelmények
alapján, de mégis igen rugalmasan alakíthatja ki a
minõségrendszerét. Törzsadatként építheti fel,
hogy mit és hogyan minõsít. Ennek révén a ter-
mékváltással, szabványváltozással kapcsolatos
feladatokat a felhasználó egyedül is kezelni tudja
– a szoftver módosítása, a szoftverfejlesztõk segít-
sége nélkül. Az operatív adatfeldolgozás mellett a
rendszert általánosan és gyakran használt ripor-
tok, elemzések, valamint egyedi, „ad hoc” lekér-
dezések teszik hasznossá.

Alapvetõen két felhasználási területet külön-
böztethetünk meg:
– gyártó-, termelõtevékenység minõségbiztosí-

tása,
– árubeszerzés támogatása, beszállítók minõsí-

tése (esetleg egy szolgáltatótevékenység nyo-
mon követése).

A gyártó-termelõ tevékenység esetén a fõ hang-
súly a telephelyen történõ feldolgozás támoga-
tásán, tágabb értelemben a teljes életciklus végig-
követésén (pl. a talaj-elõkészítéstõl a vevõhöz ke-
rülõ késztermékig) van. Az alapfeladat ebben az
esetben a nyersanyag-, a labor- és a technológiai
paraméterek rögzítése és kiértékelése.

A beszállítói minõsítések fõ célja az értékesítés
céljából vásárolt áruk folyamatos ellenõrzése,
valamint a beszállítók kiválasztásának támo-
gatása összehasonlító elemzések révén.

A minõsítések (specifikációk) tartalmazhatnak:
informatív adatokat, azonosítókat, mérhetõ hibá-
kat, paramétereket, kémiai, mikrobiológiai para-
métereket, érzékszervi bírálatokat, megjegyzé-
seket.

A lényeges elemeket kiemelve tehát a számító-
gépes rendszer, ill. a minõsítõ modul folyamato-
san rögzítheti a 
– nyersanyagszállító partner adatait, a termõ-

területre, a szerzõdéses állományra, a fajtára
vonatkozó információkat, a beszállított termék
mennyiségére és minõségére vonatkozó ada-
tokat, beleértve akár háttérinformációkat is,
mint pl. részletes agrotechnológiai, meteoroló-
giai, vegyszeres növénykezelésre, öntözésre
vonatkozó adatok,  

– a technológiai paramétereket, a feldolgozó vo-
nalak, fontosabb gépelemek adatait, a félkész
vagy késztermék gyártásközi paramétereit, a
töltésre, csomagolásra, kiszerelésre vonatkozó
információkat,

Nyersanyag Feldolgozás Raktározás Vevõ

Gyártó telephelyén

QMS (Quality Monitoring Software)
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– az alapanyag, gyártásközi és késztermék-
minõsítési paramétereinek rögzítését (érzék-
szervi, kémiai, mikrobiológiai stb.),

– a raktárra adott termék minõségi paraméte-
reit, a hely vagy minõség szerinti visszake-
reshetõséget biztosító adatokat,

– az értékesítéssel kapcsolatos információkat.

A modulnak a nyomon követés szempontjából is
kulcsfontosságú, a minõsítési algoritmust befolyá-
soló, fontos szolgáltatása, hogy támogatja a keve-
rék típusú minõsítõlap összeállítását (pl. több-
komponensû vegyesfõzelék vagy csokoládéval
bevont, töltött ostyaszelet). Keverék esetén biz-
tosított a keverékarányok minõsítése, külön
figyelve a keverékarányok mûszakátlagát. A prog-
ram támogatja a beépülõ komponens õsminõ-
sítésének azonosítást, keresését, sõt a mért
értékek automatikusan átvehetõk a „beépülõ
komponens jellemzõjeként”.

A program a minõsítések során számos, a mai
számítástechnikától elvárható technikai segít-
séget nyújt, a rögzített adatokból pedig különbözõ
szempontú keresések, elemzések segítségével
kinyerhetõk mindazok az információk, melyek
elõsegítik a szállítók, a beszállított nyersanyagok
kiértékelését, a technológiai folyamatok támo-
gatását és javítását, a vevõspecifikus igények
kielégítését, s szükség esetén a vevõi kifogások
kezelésének támogatását.    

Gyakorlati tapasztalatok
A rendszer egyik referenciahelye a Székesfehér-
vári Fevita Hûtõipari Rt. Az itt szerzett tapaszta-
latok alapján a minõsítõ modul felhasználóbarát,
a szabványokkal, minõségi specifikációkkal stb.
való folyamatos karbantartást is biztosítja. A
Részvénytársaságnál mûködõ ISO 9001 minõség-
irányítási rendszer rendkívül hatékony segéd-
eszköze. A teljesség igénye nélkül: 
– biztosítja a teljes körû termékazonosítást és

visszakereshetõséget,

– segíti a szerzõdésállomány áttekintését és a
partnerek kiértékelését,

– segíti az objektív minõsítõ- és vizsgálati mun-
kát, a rögzített paraméterek statisztikai ki-
értékelését,

– a vásárlói reklamációk kezelésének, a nem-
megfelelõségek elemzésének és a hatékony
hibajavító intézkedéseknek eszköze.

Külön célszerû kiemelni az élelmiszeriparban
kötelezõen alkalmazandó HACCP rendszerekhez
nyújtott programtámogatást. A HACCP-team tag-
jai a célkitûzések, elemzések és a validálások során
munkájukhoz matematikailag is értékelhetõ infor-
mációkat nyerhetnek (pl. minõségi paraméterek,
technológiai adatok stb.) a számítógépes program
segítségével. Az élelmiszer-biztonság egyik leg-
fontosabb eleme az egészségre ártalmas vegyi és
mikrobiológiai szennyezettségtõl mentes étel biz-
tosítása. A QMS rendszer így tartalmazza a mikro-
biológiai és laboratóriumi vizsgálatok eredmé-
nyeinek kiértékelését is, segítve ezzel a HACCP-
team munkáját. A mikrobiológiai programrész a
Fevita Hûtõipari Rt.-nél a feldolgozó gépsorok
fázisvizsgálatainak lehetõségét éppúgy biztosítja,
mint pl. a személyi higiénia kontrollálására
használt kéztisztasági tesztek kezelését.

A program, felépítésénél fogva, nem csak
hûtõipari környezetben használható, hanem
más élelmiszer-ipari területen is. Továbblépve:
a bevezetõben említett interpreter jellegénél
fogva, könnyen adaptálható bármely olyan
területen, ahol az alapfeladat a termék minõ-
ségét befolyásoló jellemzõk rögzítése, teljes körû
visszakereshetõsége és különbözõ szempontok
szerinti kiértékelése. Az eddigi tapasztalatok
alapján a továbbfejlesztési tervek közül a vevõi
megelégedettséget és szokásokat kutató és ki-
értékelõ szolgáltatások (ún. CRM), valamint
további matematikai-statisztikai kiértékelések
állnak az élen.
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Társaságunk 2003. május 14-én tartotta éves 
beszámoló közgyûlését.

Bevezetõ elõadásában dr. Baráth Etele állam-
titkár ismertette a Nemzeti Fejlesztési Terv
(NFT) jelentõségét, a pályázatok fogadására való
felkészülés állását. Kiemelte, hogy az NFT sikere
azon múlik, hogy mennyire leszünk képesek meg-
alapozott projekteket megfelelõ idõben benyújtani
az EU-nak. Ezek kidolgozásához a kormányzat
szakosított szervezetek útján igyekszik kellõ
segítséget nyújtani. Felhívta a hallgatóságot aktív
közremûködésre.

Lepsényi István
elnök arra kérte az
államtitkárt, hogy a
Terv részleteinek ki-
dolgozásában minél
jobban hasznosítsák a
Társaság által kidol-
gozott Nemzeti Minõ-
ségfejlesztési Tervet.
Abban is kérte az ál-
lamtitkár közbenjárá-
sát, hogy az idei ma-
gyar Nemzeti Minõ-
ségi Díjak kiadását a
Minõség Hét pénteki
napjára, tehát novem-
ber 14-re tûzzék ki, hogy ez a gesztus is növelje a
Minõség Hét jelentõségét. 

Dr. Nikodémus Antal, a GKM Innovációs és
Környezetvédelmi Fõosztály vezetõje elõadásának
elsõ részében a SMART Hungary beruházásösz-
tönzési csomag céljairól, pályázati lehetõségeirõl
szólt, különös tekintettel a korszerû menedzs-
mentrendszerek támogatására. A második rész-
ben a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programról
és ennek keretében a minõségirányítási rendsze-
rek bevezetésének és tanúsításának támoga-
tásáról volt szó, melyet elsõsorban kis- és közép-
vállalatoknak szánnak. A harmadik részben a
Nemzeti Fejlesztési Terv jelentõségét emelte ki.

Lepsényi István beszámolójában áttekintette a
Társaság múlt évi mûködését. Szólt az IT mûkö-
désérõl, a titkárság munkájának tanúsításairól,
pályázatainkról, és felsorolta azokat a szakembe-
reket, akiket a Társaság elismerésben részesített.

Oktatási tevékenységünkrõl szólva kiemelte,
hogy 49 tanfolyamot tartottunk, ebbõl 17-et a

megrendelõ szervezeteknél kihelyezve, 32-t pedig
saját oktatóhelyeink egyikén tartottunk meg.
Ezeken a tanfolyamokon összesen 691 fõt ké-
peztünk.

Az összes megtartott tanfolyam 65%-a saját
fejlesztésû volt. Ezeken az összes tanfolyami hall-
gató 2/3-a vett részt. Megállapítható, hogy a tan-
folyami fejlesztések jó irányúak voltak, és valós
igényeket elégítettek ki.

Megkezdtük a felkészülést intézményi és okta-
tási programjaink akkreditálására. Ennek egyik
lépéseként 2003-ra éves oktatási programot ké-
szítettük el. Az intézményi akkreditációra vonat-
kozó pályázatot idõközben már beadtuk.

Rendezvényeinkrõl elmondta, hogy 2002-ben
16 rendezvényt szerveztünk, melyeken megköze-
lítõleg 1600 fõ vett részt. A témaválasztások egy
része az aktuális változásokhoz, ill. esemé-
nyekhez igazodott, például a HACCP-rendelet
bevezetése kapcsán tanácsadást szerveztünk
(április 3.), illetve az EOQ-konferencia után
néhány nappal J. K. Mehta, az indiai Minõség
Társaság elnöke – a konferenciáról hazafele
menet – beszámolót tartott a konferenciáról. Az
információbiztonság témája a szabvány megje-
lenése és az EU-követelményeknek való meg-
felelés folytán vonzott sok szakembert.

Ebben az évben új elõadás-sorozatot indítottunk
útjára Minõségtechnikák témakörének ismerteté-
sével. Az elsõ ilyen napot nagy érdeklõdés kísérte,
mivel minden típusú szervezet számára érdeke-
sek a vevõelégedettség értékelésének módszerei.
A konferencia levezetésében és tudományos prog-
ramjának összeállításában jelentõs szerepe volt
dr. Koczor Zoltán fõiskolai tanár úrnak. A konfe-
rencia rendkívül magas elégedettséget ért el. 

A Minõség Hét 10 év után elõször új színhelyre
került, a változtatást a szorító gazdasági körül-
mények indokolták. A helyszín megválasztása 
– elsõsorban a fogadás – nem bizonyult sikeres-
nek, ezért ebben az évben más helyszínen rendez-
zük mind a konferenciát, mind pedig a kapcsolódó
kiállításokat.

A Magyar Minõség 10 számmal és egy dupla
számmal jelentkezett 2002-ben. Ezekbõl hat cél-
számnak tekinthetõ, ezek a következõ témákkal
foglalkoztak:
• Integrált irányítási rendszerek
• Környezetirányítás iparvállalatoknál

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

Beszámoló
a Magyar Minõség Társaság közgyûlésérõl

Az elnök beszámolója
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• Minõség az élelmiszer-gazdaságban
• Dolgozói és vevõi elégedettség (ezzel a témával

két szám is foglalkozott)
• Minõség a biztonságért
• Minõség Hét

Az idei év elsõ számában – haladó hagyomá-
nyunknak megfelelõen – minden olvasónkhoz el-
juttattunk egy kérdõívet, melyben arról kérdez-
tük, mennyire elégedett a Magyar Minõséggel. 
A beérkezett közel 50 kérdõív kiértékelése alapján
összefoglalóan megállapítható, hogy a lap álta-
lános megítélése jó (4,01), és az egyes részletek
értékelése is megközelítette vagy esetenként
meghaladta ezt a szintet.

Adatbázisunk, a DataCert® a Magyarországon
ISO 9000 minõségbiztosítási szabvány szerint ta-
núsított gazdasági egységekrõl és az akkreditált
szervezetekrõl tartalmaz adatokat. Az adatbázis-
hoz szükséges fejlesztéseket (szoftver kidolgozá-
sa, feltöltés, próbaüzem stb.) elvégeztük, és 2002-
ben több mint 8000 adattal mûködtetjük az adat-
bázist, amelyet negyedévenként frissítünk. Az
adatbázis a honlapunkon keresztül hozzáférhetõ
(www.quality-mmt.hu).

A továbbiakban az elnök méltatta a társszer-
vezetekkel folytatott együttmûködést és szak-
bizottságaink tevékenységét.

Összefoglalásként megállapította, hogy a Magyar
Minõség Társaság – a nemrég kidolgozott jövõ-
képének megfelelõen – az irányítási rendszerek 
– elsõsorban minõségirányítás (minõségmenedzs-
ment) – folyamatosan bõvülõ, megújuló terüle-
tének meghatározó tudásintegrátora és érdek-
érvényesítõ szervezete. Mûködése során – a
minõségirányítás alapelvének megfelelõen – min-
den, mûködésében érdekelt partnerének valós
gazdasági értéket nyújt. 

Legfontosabb tevékenysége a tudásátadás,
melynek során a minõségirányítást eltérõ szinten
alkalmazó partnereinek naprakészen, megbízha-
tóan és magas színvonalon nyújt megfelelõ infor-
mációkat, ismereteket és készségeket. Ehhez fel-
használja mindazokat a kommunikációs csator-
nákat – kiadványok, rendezvények, elektronikus
kommunikáció stb. –, amelyek mindenki számára
könnyen elérhetõvé teszik a számára szükséges
tudást.

A jövõre nézve kifejezte azt az óhaját, hogy
tagságának és mûködésének köszönhetõen a
Magyar Minõség Társaság legyen a minõség-
irányítás elsõ számú szakmai szervezete Ma-
gyarországon, mely a taglétszámon túl a szakmai
elismertségben jelenik meg elsõsorban. Ezzel
párhuzamosan a nemzetközileg is elismert
Társaság a regionális szakmai együttmûködések
olyan fontos és kezdeményezõ magatartású

szereplõje, amely felvállalja a kommunikációs
központ szerepét. 

További, fejleszteni szándékozott tevékenysé-
geink a JÖVÕKÉP, valamint a kidolgozás alatt
levõ Küldetés és Stratégia címû anyagokban
foglaltakból lesznek levezethetõk.

Dr. Kovács Éva, a felügyelõbizottság elnöke
beszámolójában immár második éve elégedett-
séggel nyugtázta, hogy a Magyar Minõség Tár-
saság által készített dokumentumok rendezettek,
jól áttekinthetõek, és megfelelnek a számvitelrõl
szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény-
ben foglaltaknak. Az egyszerûsített éves beszá-
moló megbízható és valós képet ad az MMT va-
gyoni, pénzügyi helyzetérõl és gazdálkodásának
eredményérõl.

Az eredményeket értékelve örvendetes tény-
ként állapította meg, hogy a bevételek és kiadások
szaldója ismét pozitív, a 2002. év nyereséggel
zárult. 

Az adózás utáni, úgynevezett mérleg szerinti
eredmény 1,1 M Ft, noha a 2002. évi terv null-
szaldós évzárást tûzött ki célul.

Dicséretes, hogy az összes forgalmon belül az
úgynevezett alaptevékenységbõl származó bevé-
tele jól közelíti a ’99. évi csúcsértéket, és a vál-
lalkozásból származó értékesítés is emelkedett. 
A bevétel döntõ hányada, csaknem 88%-a szárma-
zott az oktatásból, az MMT-tagdíjakból, a Minõ-
ség Hét címû és egyéb rendezvénybõl.

Külön említésre méltó, hogy az oktatási tevé-
kenység ebben az évben is bizonyította élenjáró
bevétel- és jövedelemtermelõ képességét, a teljes
bevételének csaknem a felét az oktatás produ-
kálta. Sokat javult a Magyar Minõség folyóirat
jövedelmezõsége is.

Összességében a 2002. évi gazdálkodás kielégítõ,
a Magyar Minõség Társaság nyereséges évet
zárt, vagyona gyarapodott, fizetõképessége
erõsödött.

BEVÉTELEK - KÖLTSÉGEK = EREDMÉNY
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Az elnök és a felügyelõbizottság javaslatának
megfelelõen a közgyûlés egyhangúlag elfogadta a
két beszámolót. 

Ezt követõen a Társaság kitüntette azokat 
a tagjait, akik az elmúlt évben kiemelkedõ tel-
jesítményükkel segítették munkáját. Ezek a
következõk:

A napirend következõ pontjaként a közgyûlés
elfogadta az Igazgatótanács javaslatát a Magyar
Minõség Társaság közhasznú társasággá való
alakulásáról. 

Ennek indoklása:
– a pályázatok közül sok csak közhasznú tár-

saságok részére van kiírva, így nem indulhat
a Minõség Társaság ezeken a pályázatokon,

– nyitottabb, átláthatóbb mûködést biztosít,
nagyobb garanciákkal – ezek megjelennek az
alapszabályzatban is.

– a mûködésnek nagyobb törvényes garanciát
biztosít,

– néhány év elteltével a támogatóinknak adó-
csökkentést biztosító igazolást adhatunk ki.

Az átalakulás következtében szükségessé vált az
alapszabály néhány pontjának módosítása,
amit a közgyûlés vita nélkül, egyhangúlag el-
fogadott. 

*
A módosított alapszabály a titkárságon meg-
tekinthetõ. Kívánságra megküldjük az érdeklõ-
dõknek. 

Összeállította:
dr. Róth András

A szerkesztõbizottság
nagy örömmel gratulál 
a kitüntetetteknek,
köztük tagjának, 
Szõdi Sándornak, 
és mindannyiuknak
további sikeres munkát
és jó egészséget kíván!

A BEVÉTEL szerkezete tevékenységfajtánként 2002-ben
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Huják Attila a Minõségmenedzserek Szak-
bizottságában végzett munkájáért,

Horváth Antal az Oktatási Szakbizottságban
végzett munkájáért,

Kutasi Csaba a Textil, Textilruházat és
Mûszaki Textília Szakbizottságban végzett
munkájáért,

Szõdi Sándor a Magyar Minõség folyóirat
szerkesztõbizottságában végzett munkájáért.

Szõdi Sándor átveszi az
MMT kitüntetését

Beszámoló
az MMT Igazgatótanácsa 2003. április 1-jén tartott ülésérõl

A napirendi pontoknak megfelelõen az IT a
következõ témákkal foglalkozott: 
• Lepsényi István úr beszámolt az MMT jövõ-

képének és stratégiájának kialakításával fog-
lalkozó munkaülésrõl. Az IT az új stratégiát
továbbá a beszámolót jóváhagyólag tudomásul
vette és úgy határozott, hogy a küldetést is meg
kell fogalmazni.

• Az IT megtárgyalta az elmúlt idõszak során
tartott rendezvényeket. Megállapította, hogy
mind a minõségbál 2003 (február 8.), mind a
minõségtechnikák (február 27.) rendezvény jól
sikerült, és az IT-ülés elõtt befejezett VI. Épí-
tésügyi konferenciáról (március 31–április 1.)
kapott elsõ visszajelzések is kedvezõek. 

• 2003. november 11–13. között megrendezésre
kerülõ Minõség Hét témája „A minõség hatása a
versenyképességre az EU-csatlakozás tükrében”,
november 14-én pedig – a gyakorlatnak meg-
felelõen – az oktatás minõségével foglalkozunk.

Az IT a következõket javasolja:
• egy vagy két jó nevû külföldi elõadót kell

meghívni,
• lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a

Nemzeti Minõségi Díj november 15-én
kerüljön átadásra, mint a Minõség Hét méltó
befejezése,

• mind az elõadások megtartására, mind
pedig a fogadásra és a Minõség Háza kiál-

MMT-tagdíjak

M Ft
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lításra igényesebb helyszín kerüljön ki-
választásra.

• Az IT jóváhagyólag tudomásul vette a megtar-
tott és a visszajelzések szerint magas szín-
vonalú, nagyszámú oktatási rendezvényt.

• Az IT meghallgatta az Oktatási Bizottság újjá-
szervezésérõl szóló beszámolót. A következõ IT-
ülésre a Bizottság elnökét (dr. Bálint Júliát)
meghívjuk a munkaterv és a Bizottság tevé-
kenységével kapcsolatos elképzeléseinek bemu-
tatása céljából. 

• Az IT állást foglalt a  Hon- és Rendvédelmi Bi-
zottság költségvetési tervezetével kapcsolatban. 

• Az IT meghallgatta a felügyelõbizottság elnö-
kének, dr. Kovács Éva úrhölgynek a felügyelõ-
bizottság nevében megtartott értékelését az
MMT 2002. évi tevékenységérõl és mérle-
gérõl.

• Az IT meghallgatta továbbá a 2003. év eddigi
tevékenyégére vonatkozó pénzügyi beszámolót.

• Az IT jóváhagyta az MMT együttmûködését a
Humán Erõk Stúdióval.

A következõ IT-ülés május 7-én a BME-n kerül
megtartásra.

Beszámoló
az MMT Igazgatótanácsa 2003. május 7-én tartott ülésérõl

A napirend elõtt dr. Topár József röviden ismer-
tette a Tanszék tevékenységét és jelentõsebb
eredményeit.

A napirendi pontoknak megfelelõen az IT a
következõ témákkal foglalkozott:
• A közgyûlés elõkészítésével kapcsolatban meg-

hallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette:
• Aschner Gábor beszámolóját a programról,
• dr. Markó József, a Díjbizottság vezetõjének

a Társasági Érem odaítélésére vonatkozó 
javaslatát.

• A kht.-bejegyzéssel kapcsolatban megvitatta az
alapszabály-módosításokat. Többen, így dr.
Botos Balázs, dr. Hatala Pál, Hercz Endre az
alapszabály módosítására vonatkozó további
javaslatot tett.

• Az IT megtárgyalta és megvitatta a Minõség
Hét lehetséges külföldi elõadóit, a rendezvény,
valamint a fogadás lehetséges helyszíneit.
Felkérte az ügyvezetést, hogy a legközelebbi IT-
ülésre tegyen elõterjesztést a legmegfelelõbb-
nek tartott helyszínre vonatkozóan.

• Az IT megtárgyalta az elmúlt idõszak során
tartott VI. Építésügyi konferencia (március
31–április 1.) rendezvényt, és azt sikeresnek
értékelte.

• Az IT meghallgatta dr. Bálint Júliának, az
újjászervezett Oktatási Bizottság vezetõjének
beszámolóját a Bizottság elképzeléseirõl és
munkatervérõl.  

• Az IT meghallgatta továbbá a 2003. év eddigi
tevékenyégére vonatkozó pénzügyi beszámolót.

• A következõ IT-ülés június 24-én az MMT-ben
kerül megtartásra.

Tisztelt Tagok!

Ezúton szeretnék mindenkitõl elbúcsúzni, mivel május végétõl új munkahelyen kezdem meg
munkámat. Az új területem is a minõségirányítás feladataival foglalkozik, ahol irodavezetés és
minõségirányítási rendszerépítés lesz a munkaköröm. Remélem, hogy a Magyar Minõség
Társaságnál szerzett tapasztalataim és elméleti tudásom megbízható alapokat nyújt a jövõbeli 
sikerek eléréséhez. A Magyar Minõség Társaságtól sem kívánok teljesen elszakadni, a folyamatban
levõ rendezvényeket végigkísérem, a tagságomat természetesen fenntartom. Remélem, hogy a
szerkesztõbizottság és a szakbizottságok tevékenységébe bekapcsolódva továbbra is segíthetem a
Társaság munkáját. 

A Társaság minden tagjának és munkatársának sikerekben és eredményekben gazdag jövõt
kívánok!

Hogemann Éva
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Elõzmények
Az idén már 42. éve Szentesen mûködõ Legrand
Kontavill Rt. az elmúlt tíz év során nagy változá-
sokon ment keresztül. A leányvállalat tevékeny-
ségi körébe a lámpák és foglalatok, süllyesztett 
és falon kívüli kapcsolók, dugaljak, csatlakozók
gyártása, valamint a professzionális szerelési
anyagok, hang-, adat- és információtovábbítási
hálózatok alkatrészeinek forgalmazása tartozik.

A szentesi leányvállalatnál 2002-ben is folyta-
tódott az elõzõ évek sikeres tendenciája. Árbevé-
tele meghaladta a 6,7 milliárd forintot, a cég mû-
ködési fedezete kb. 30%-kal, a korrigált mûködési
eredmény pedig közel a kétszeresére nõtt az elõzõ
évhez képest.

Az alföldi cég 1992-ben nyerte el mai státusát,
amikor is csatlakozott a nagy múltú francia multi-
nacionális Legrand-csoporthoz.

Ennek köszönhetõen az évek során a „kis”
magyar vállalatból igazi nyugat-európai színvo-
nalú leányvállalat jött létre. A francia tulajdonos
tudatos stratégiájának eredményeként, anyagi és
szellemi befektetésekkel, folyamatosan moderni-
zálódott és racionalizálódott. A termelõegységek
(modern gyáregység, raktárépület) és az épületek
(új irodaépület, kereskedelmi központ), infra-
struktúra megfelelõ szintre emelésével javultak a
munkakörülmények is, valamint a vállalat által
nyújtott szociális juttatások. Így alakult ki nap-
jainkra Kelet-Magyarország egyik meghatározó
ipari középvállalata, a Legrand Kontavill Rt.

Ez az átalakulás áldozatokkal is járt, hiszen a
hatékonyság növelése, a termelékenység javítása
megkövetelte a munkaerõ tudatos leépítését is.
Ezt igyekeztek humánus eszközökkel megoldani.
Mindez a nemzetközi versenyképesség megterem-
tését célozta, melyet a ’90-es évek végére a cég el
is ért.

2002 júniusában került sor a vállalat önértéke-
lésére a debreceni Qualimed Kft. tanácsadó cég
segítségével. Októberben egy team alakult a
Nemzeti Minõségi Díj pályázati anyag összeállí-
tására. A pályázat, az elmúlt évtizedben végzett
munka bemutatása, sikeres lett. Ennek eredmé-
nyeként vehette át 2003 márciusában Medgyessy
Péter miniszterelnöktõl, a vállalat vezérigazgató-
ja a középvállalati kategóriában a Nemzeti Minõ-
ségi Díjat. Az elmúlt években elnyert díjakat a
mellékelt táblázat ismerteti.

1. ábra

Az út fõbb állomásai
Fõleg exportpiaci pozícióik védelme érdekében
komoly minõségügyi rendszerfejlesztési munkát
végeztek, melynek eredményeként 1994 végén
megkapták az ISO 9001-es tanúsítványt.

A kereskedelmi és marketingszervezet kiala-
kítása 1993-ban kezdõdött, melynek során létre-
jött az önálló kereskedelmi igazgatóság, jelezve,
hogy megnõtt a kereskedelem és marketing-
szemlélet fontossága a vállalaton belül.

A termelésirányítási rendszer fejlesztésének
keretében az MRP II 1995-ben történt beveze-
tésének fõ célja a jobb vevõkiszolgálás, valamint 
a magas raktárkészletek szintjének a minimálisra
csökkentése volt. A rendszer támogatására az
MFG/PRO integrált vállalatirányítási szoftvert
vezették be.

A területi értékesítési részleg 1993. évi kiala-
kítását a vevõkapcsolatok, a megfelelõ informá-
ciók hiánya indokolta. Vevõkapcsolatok tovább-
fejlesztése során 1999-tõl a részleg mûködésének
a jellemzõje a magas fokú forgalmi orientáció.
Regionális értékesítési hálózat kiépítése, a vál-
lalat hosszú távú stratégiájának megfelelõ belföl-
di területi értékesítési hálózat kialakítása a 
’90-es évek közepén kezdõdött, mely a vevõi igé-
nyeket, piaci információkat gyûjti össze, és ezen
külsõ információkat továbbítja a vállalat felé,
szem elõtt tartva a belsõ információáramlás
követelményeit is.

A stratégiát csak megfelelõen képzett, motivált
munkatársakkal lehet megvalósítani. Ezt felis-
merve a vállalat is folyamatosan odafigyel dolgo-
zóira, és állandó képzési, fejlõdési lehetõséget biz-
tosít részükre. Komoly juttatási csomagot dolgo-
zott ki az összes alkalmazott számára. A humán-
erõforrás menedzselésének fõ eszköze az 1999-

Nemzeti Minõségi Díj 2002 – LEGRAND Kontavill Rt.

KITÜNTETETTEK

Összesen Ebbõl 1998–2002
 Kiállítás nagydíja 14 1
 Kiállítási oklevél 7 1
 Magyar termék nagydíj 4 4
 Ipari formatervezési díj 4 1
 Innovációs díj 2 2
 Minõség Háza díj 5 5
 Minõségi díj 2 2
 Egyéb termékdíj 2  –
 Társadalmi, közéleti díj, elismerés 8 1

48 17

D Í J A K    1 9 8 6  –  2 0 0 2
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ben bevezetett HAY munkakör-értékelési rend-
szer lett, mely folyamatos benchmarking-lehetõ-
séget is jelent.

A megváltozott piaci igények és a Legrand-
csoporton belül betöltött szerep erõsödése szük-
ségessé tette a szervezeti változásokat, mely
során 2000-ben létrejött a logisztikai igazgatóság.

A szigorodó környezetvédelmi elõírások, az
EU-csatlakozás ismeretében a vállalat kiépítette
környezetirányítási rendszerét, melyet az ISO
14 001 szerint 2000-ben tanúsíttatott.

A vevõszolgálat továbbfejlesztése újabb szerve-
zeti változásokat generált 2000-ben. Két változás
történt ekkor a kereskedelmi igazgatóságon
belül: önálló szervezet alakult az áruházlánci
értékesítésre, valamint létrejött a vevõszolgálati
funkció. 

A minõségrendszer újratanúsítása 2000 októ-
berében az új ISO 9001:2000 szabványnak meg-
felelõen történt meg. A rendszerdokumentumok
aktualizálásakor új elemként beépült a minõség-
költség-követõ és a vevõelégedettség-mérési rend-
szer.

A World Class Manufacturing módszerek alkal-
mazása, a folyamatok innovatív továbbfejlesztését
célzó, 2001-tõl indított projekt, melynek elemei:
az 5S munkahelyi rend, cellás gyártás, KANBAN
termelésirányítási rendszer és a SMED (gyors
szerszámcserét lehetõvé tevõ módszer).

Az OHSAS 18 001 rendszer, a foglalkozás-
egészségügyi és munkabiztonsági rendszer ki-
alakítása, a szabványnak, jogszabályoknak való
megfelelésen túl, a dolgozókkal való törõdés kiter-
jesztése is. A rendszer auditálása 2003 júliusában
várható.

A vállalat irányítási rendszereinek integrálása
a kihívásokra való gyors és rugalmas reagáló-
képességének feltétele. A kialakításhoz saját mód-
szert dolgoztak ki, melynek támogatásához már
bevezették a Lotus Notes alapú ISOffice doku-
mentumkezelõ szoftvert.

A dolgozói elégedettség 
A munkatársak irányításának egyik fontos
eleme a dolgozói elégedettség és motivációs
szintfelmérésbõl szerzett információ felhaszná-
lása. 1996-ban végeztek elõször dolgozói elége-
dettség-mérést külsõ tanácsadó cég segítségével.
A módszer, mellyel a vizsgálat készült, nem volt
alkalmas megfelelõ következtetések levonására,
ezért „saját” módszert dolgoztak ki, és 2000-tõl
alkalmazzák. A felmérés célja, hogy a LEGRAND
Kontavill Rt.-nél dolgozó teljes személyzet
elégedettségi és motivációs szintjét felmérjék. Az
adatokat olyan struktúrában kell gyûjteni,
amely a lehetõ legrészletesebb adatfeldolgozást
és információt szolgáltatja, amelyek alapján cse-
lekvési programokat indítanak az adott terület,
korcsoport vagy célcsoport elégedettségi szintjé-
nek növelése érdekében.

A célok elérését szolgáló kérdõív adatstruktúrája
a 2. ábrán látható. 

A területvezetõk pontosan annyi kérdõívet kap-
nak ahány munkatársuk van, így lehetõség van a
részvételt is mérni. A kérdõívek visszaérkezési
aránya az elmúlt 3 évben stabilan valamivel 70%
fölötti.

Témakörök Értékelési lehetõségek Korcsoportok HAY Költséghely
  Bérjuttatások   6 Nagyon elégedett <20 7–8
  Egyéb juttatások   5 Elégedett 21–30 9–12
  Munkakörülmények, munkaeszközök   4 Mérsékelten elégedett 31–40 13–15
  Munkahelyi légkör   3 Kissé elégedetlen 41–50 16–22
  Kontavill Rt. célkitûzéseinek ismerete   2 Nagyon elégedetlen 51–60
  Saját feladatok ismerete   1 Teljesen elégedetlen >60
  Feladataim teljesítésének értékelése
  Erkölcsi elismerések
  Részvétel döntésekben
  Vezetõi stílus
  Belsõ kommunikáció
  Karrierlehetõség
  Továbbfejlõdési és tanulási lehetõség *Minden témakörnél lehetõség van szöveges megjegyzésre is

  24 db költséghely

2. ábra: A kérdõív struktúrája
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A felmérésben minden munkavállalónak lehetõ-
sége van arra, hogy kitöltse a kérdõívet, valamint
hogy szöveges megjegyzéseit közölje. Az elem-
zések során meghatározzák a vállalati és az igaz-
gatóságonkénti átlagokat, melyek fontos szerepet
kapnak a kritikus területek azonosításában. A
korcsoportok, költséghelyek, HAY-szintek átlagait
ezekhez az átlagokhoz viszonyítják. Az így készí-
tett vállalati elégedettségtérkép szolgál az akció-
tervek kidolgozásának alapjául. A kérdõív adat-
struktúrájának felépítésébõl következik, hogy
amennyiben szükséges, további szûrések is végez-
hetõk, de alkalmanként, indokolt esetben, az
akciótervet új, specifikus kérdõívvel vagy szemé-
lyes interjúkkal támasztják alá. Vállalati szinten
fontos, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva milyen
irányba mozdult el az elégedettség, ezért a tren-
dek vizsgálata is fontos információkkal bír. Mivel
az értékelések során többnyire átlagokat számí-
tanak, ezért fontos, hogy az átlagok mögött
gyakorisági hisztogramok is készüljenek. Ezek
segítségével dönthetõ el, hogy szükség van-e to-
vábbi szûrésekre vagy új területspecifikus kérdõ-
ívek kidolgozására. Az akciótervek készítésekor
ugyanis fontos szempont, hogy egy átlagos érték
mögött közel normális eloszlásúak az értékek,
vagy pedig van egy elégedettebb és egy elégedet-
lenebb csoport.
Az elemzéseket elõször a felsõ vezetõi értekezlet
tárgyalja, és meghatározza azon területeket, ame-
lyek beavatkozást igényelnek. A vállalati szintû
akciótervet a minõség- és környezetirányítási
értekezleten vitatják meg a területvezetõkkel. A
cselekvési akcióterv kialakításánál fontos szem-
pont, hogy a részletes mélyelemzéseket csak az
adott szakigazgató, a humánpolitikai vezetõ és az
adott terület vezetõi ismerik meg. Ez alapján dol-
goznak ki egyedi akciótervet (3. ábra).

3. ábra: A kérdõíves felmérés folyamata 
és az eredmények hasznosítása

Minden új felmérés elõtt átvizsgálják a módszert,
hogy az megfelel-e az eredeti céloknak. 2001-ben
a felülvizsgálat során változtatták a HAY-szintek
egyedi megjelölését a kérdõíven, mert a vissza-
jelzésekbõl az derült ki, hogy a dolgozók a többi
adattal együtt (életkor, költséghely, HAY-szint)
beazonosíthatónak érezték a személyüket. A
2001. évi felmérésben már csak a HAY-interval-
lumokat adták meg. A 2002. évi felülvizsgálatnál
pontosították azokat a témaköröket, amelyek
megfogalmazása nem bizonyult egyértelmûnek,
valamint döntöttek arról, hogy az állandó kér-
dések mellett az aktuális év eseményeivel kapcso-
latos kérdések is szerepelni fognak. A módosítá-
sok között a 2002. évi felmérésben a témakörök
fontosságát is megkérdezték. A kérdõív módosí-
tásánál fontos szempont, hogy az eredmény a vál-
toztatás után az elmúlt évekkel összehasonlítható
maradjon. Ez természetesen minden esetben csak
közelítõ megoldás, de így nem vész el a trendvizs-
gálat lehetõsége. A számítógép számára meg-
adandó algoritmus meghatározása igen egyszerû,
egy szemléletes módszert alkalmaznak. Egy
táblázat egyik oszlopa tartalmazza a régi, a másik
oszlopa az új kérdõív témaköreit. Ezek után csak
össze kell kötni a két oszlop témaköreit a régi
kérdéseknek megfelelõ új témakörökkel, ami egy-
ben meghatározza az átszámítási képleteket. Az
elemzések alapján indított akcióterveket vezetõi
tájékoztatókon, valamint a LEGRAND Kontavill
Rt. belsõ információs lapjában, a Kapcsolóban
ismertetik. Az éves felmérések elõtt a kérdõívek
mellett minden munkavállaló kap egy rövid
értékelést az elmúlt idõszakban tett intézke-
désekrõl, de azokról is, amelyek nem valósultak
meg. Az alkalmazott dolgozóielégedettség-mérési
módszer a területek összehasonlításakor lehetõ-
séget ad a belsõ benchmarkingra. A külsõ bench-
marking alkalmazásakor igen körültekintõen kell
eljárni, mivel a kérdõív struktúrája, a megkér-
dezés módja, az alkalmazott értékelési módszer
jelentõsen befolyásolja az eredményeket, ezért
csak globális, vállalati szintû összehasonlításra
van lehetõség. Általánosan alkalmazott módszer
az átlagokról való átszámítás százalékos érté-
kekre, de ezzel igen nagy torzítások kerülhetnek
az értékek közé. Külsõ benchmarkingra a leg-
megbízhatóbb módszer valamely országos vagy
európai felméréshez való csatlakozás. 2002-ben a
LEGRAND Kontavill Rt. globális összehasonlí-
tást végzett a Hewitt-Inside eredményeivel, 2003-
ban pedig már részt vesznek a „Legjobb munka-
hely” felmérésben, mely országosan elfogadott
módszer, és a külsõ és belsõ benchmarkingot is
egyaránt kiválóan támogatja.

Tóth Attila

Költséghely

HAY szint

Életkor

Átlagok

Témakör Hisztogramok

Eltérés válla 
lati átlagtól

Beavatkozá-
sok kommu-

nikálása

Trendek 
vizsgálata

Bench-
marking

Módszer,
kérdõív felül-

vizsgálata

Vállalati 
szintû akció-
terv készítése

Akciótervek 
lebontása

Kérdõíves 
felmérés

HAY-szint
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MEGNEVEZÉS

EcoProcura Göteborg
Mainstreaming Eco-Procurement Throughout

Europe
Information:

T: +49-761/368-9220
F: +49-761/368-9229

e-mail: ecoprocura2003@icleieurope.org

9th Asien and Pacific Quality Conference
Information: EOQ MNB 1026 Bp. Nagyajtai u. 2/b

T.: 212-8803, 225-1250
F.: 212-7638

e-mail: eoq@mtesz.hu 
website: www.eoq.mtesz.hu

I. EMAT Nemzetközi Környezetvédelmi,
Ökotechnológiai és Kommunális Szakvásár

Jelentkezés, információ: Gellér Irisz
T.: 263-6089, 263-6333

F.: 263-6090
e-mail: geller.irisz@mail.hungexpo.hu

EFQM Forum
Contact person:

Vinciane Beauduin T.: +3227753510
e-mail:beauduin@efqm.org 

website: www.efqm.org

Sustainable Energy Expo 2003
website: www.energy-expo.info/energy/

Common Interest Day Corporate Social
Responsibility

Contact person:
Vinciane Beauduin T.: +3227753510

e-mail:beauduin@efqm.org 
website: www.efqm.org

How-To Workshop
Successful Implementation of Six Sigma

Contact person: Hervé Legenvre
T: +322/775-3540

e-mail: legenvre@efqm.org 
website: www.efqm.org

4. Qualitec
A minõségbiztosítás vására

A szervezõ P.E. Schall GmbH Magyarországi 
Képviselete

Open Gates Hungary Kft. 1143 Bp. Hungária krt. 66.
T.: 1/ 222-1360, 468-2072
F.: 1/ 222-0802, 468-2073

www.ogh.hu
e-mail: info@ogh.hu

HELY

Göteborg

Mexico Cíty
Mexico

Croatia

Helsinki, Finland

London

függõben

Brussels
Belgium

Jönköping, Sweden

IDÕPONT

8–10. September

1–4. October

1–4. October

8–10. October

21–23. October

31. October

27–28. November

2003

KÜLFÖLDI RENDEZVÉNYEK

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK
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Az Európai Bizottság 2003. március 11-én „Inno-
vációpolitika: az Unió politikájának felülvizsgálata a
Lisszabonban elfogadott stratégia fényében” cím-
mel Közleményt fogadott el.*

Az innováció a „Lisszaboni stratégia” alapköve,
amelyet az Európai Bizottság 2000 márciusában
rakott le, és amelynek a jelentõségét az azt követõ
Európai Tanácsüléseken, különösen 2002-ben Bar-
celonában tartott tanácskozáson is hangsúlyozták.

Az innovációpolitikával foglalkozó jelen Közle-
mény, a kibõvített Európa iparpolitikájával fog-
lalkozó Közleménnyel, valamint a vállalkozásokkal
foglalkozó Zöld Könyvvel (Green Paper) együtt, a
vállalkozási politika fejlesztésének koherens kere-
teit képezi, amelyek elõmozdítják a vállalatok ver-
senyképességét, és hozzájárulnak az európai gazda-
ság növekedéséhez.

A Közlemény célja elsõsorban az, hogy ismertesse
az innovációhoz vezetõ eltérõ útvonalakat, és ele-
mezze az innovációpolitika tervezésének várható
következményeit, továbbá azokat a különféle eszkö-
zöket, amelyekkel az innovációpolitikát bevezetik a

gyakorlatba úgy, hogy mindezt ne gátolja az innová-
ció túlságosan szûk értelmezése.

A Közlemény, amely elismeri a kutatást, mint az
innováció egyik fõ alkotóelemét, valamint a „Több
kutatást Európának, iránya a GDP 3%-a” címû, ko-
rábban publikált Közlemény fontosságát, kiemeli,
hogy az innovációnak számos egyéb formája is
létezik.

Az elemzést az olyan új kihívások vizsgálatával is
kiegészítik, amelyek különbözõ mértékben ugyan,
de az EU-ra jellemzõek. Ez egyúttal annak elis-
merését is jelenti, hogy az innovációval kapcsolatos
szervezeti megoldások, problémák és lehetõségek
nem szükségképpen azonosak a világ nagy gazdasá-
gi régióiban. A figyelembe vett tényezõk között van-
nak: az Unió huzamosabb ideje tapasztalható, nem
megfelelõ teljesítménye és az állami szektor nagy
súlya az EU-gazdaságokban.

Bár az innovációpolitikát leginkább országos és
regionális szinteken dolgozzák ki és hajtják végre, a
tagországoknak és a Bizottságnak erõsíteniük kell
együttmûködésüket az innováció EU-beli megszilár-

HAZAI RENDEZVÉNYEK

ESEMÉNY

Minõség- és környezetirányítási auditszabvány
(MSZ ISO 19 011:2003)

követelményrendszerének változása
és a tanúsítók új elvárásai

A minõségdokumentációra vonatkozó új szabvány
(MSZ ISO/TR 10 013:2003)

Minõségtechnikák III.
FMEA, Hiba-, mód- és hatáselemzés

XII. Minõség Hét
XII. Magyar Minõség Háza Kiállítás

XII. Minõség Hét – Az oktatás minõsége

IDÕPONT

szeptember 10.

szeptember 25.

október 15.

november 10–12.

november 13.

HELYSZÍN

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

RENDEZÕ

MMT

MMT

MMT

MMT,
EOQ MNB

MMT,
EOQ MNB

Emlékeztetjük tisztelt olvasóinkat 2000. februári számunkban megjelent „Új rendezvénynaptár” címû cikkünkre.
Ebben – a többi között – közöltük, hogy igazgatótanácsunk állásfoglalása értelmében „Hazai rendezvények” címû
rovatunkban saját rendezvényeink, valamint kiemelkedõ országos rendezvények mellett csak azokat soroljuk fel,
melyek felvételét a rendezõk megrendelik. A rendezvénynaptár vezetését, valamint annak idõszakos megjelentetését
a Magyar Minõség Társaság önköltséges alapon vállalja.

Ennek megfelelõen az éves költségek:
– 1–3 rendezvény bejelentése és nyilvántartása 7 500 Ft + áfa,
– 4 vagy több rendezvény bejelentése és nyilvántartása 11 500 Ft + áfa.

Az EU-bizottság közleménye 
az innovációpolitikáról

* Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions: Innovation policy: updating the Union’s approach in the context of the Lisbon strategy, COM
(2003) 112 final.
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dulása érdekében. Ebbe beleértendõ a kölcsönös
tanulási mechanizmusok koordinálása és értékelése,
valamint az elért haladás vívmányainak számba-
vétele. A Közlemény konkrét javaslatokat tesz arra
vonatkozóan, hogyan lehet az európai sokféleséget
hajtóerõvé alakítani.

A Közlemény számos új irányt jelöl meg az EU
innovációpolitikája fejlesztéséhez, és hangsúlyozza:
az interaktivitás fontosságát más szakpolitikai terü-
leteken keresztül kell a valóságba átültetni, ezért a

Közlemény többek között a Bizottság és a tagálla-
mok részérõl történõ jobb koordinálást és a várható
fejleményekhez megelõzõ akciókkal operáló, vagyis
proaktív hozzáállást javasol.

A Közlemény végül a következtetéseket levonva
javaslatot tesz a tagállamok és a Bizottság által,
valamint ezek együttmûködése révén végrehajtandó
legfontosabb intézkedésekre.

Forrás: EU KTF HÍRLEVÉL
2003. április

INDUSTRIA – ahol az ipar üzletet köt
Nemzetközi ipari szakkiállítás a Budapesti Vásárközpontban

Május 27–30. között 11. alkalommal tartották a régió egyik legjelentõsebb ipari szakkiállítását, az
INDUSTRIA-t, melyen több mint 600 cég állított ki, közülük 20%-ban külföldiek. A bemutatkozó ágaza-
tok között – mind a kiállítók számát, mind pedig a terület nagyságát tekintve – vezetõ helyen szerepelt az
ipari elektronika, elektrotechnika több mint 7000 m2 területen, közel 250 kiállítóval. 

A kiállítást nívós szakmai kísérõprogramok követték, a minõségszakmát a TÜV Rheinland Intercert
képviselte, „Tanúsítások az EU felé haladva” c. rendezvényével.

Az idén négy cég nyerte el az Industria Nagydíjat, három részesült Különdíjban és három vállalkozás
vihette el az Industria Export Nagydíjat, mellyel az átlagosnál nagyobb ütemû exportnövekedést ismerik el.

INDUSTRIA 2003 – NAGYDÍJAS TERMÉKEK
Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft., Bhv típusú felújított elõvárosi vasúti személykocsi

*
Magyar Villamos Mûvek Rt., a Magyar villamosenergia-rendszer átviteli hálózatának átfogó,

digitalizált mûszaki nyilvántartási rendszere (MAHALIA)
*

KARENOWA Kft., KARENOWA III. vízforgató berendezés
*

Kaposvári Villamossági Gyár Kft., betonházas transzformátorállomás-család (KTW típus)

INDUSTRIA 2003 – KÜLÖNDÍJAS TERMÉKEK
ELEKTROTECHNIKA

HOFEKA Kft., közvilágítási lámpatest, 70–400 W (Fantázianév: „CLAUDIA”)

ELEKTRONIKA

PROLAN  Irányítástechnikai Rt., GYSEV Rt. elektronikus pult bázisú vasúti irányítórendszere

FLUIDTECHNIKA

FESTO Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., CPV-SC miniatûr szelepsziget

INDUSTRIA EXPORT DÍJAK
I. kategória 0,1–1 Mrd HUF: Váradi és Társai Kft., Dunaföldvár 

II. kategória 1–5 Mrd HUF: Fémalk. Rt., Budapest
III. kategória 5–15 Mrd HUF: ebben az évben nem volt díjazott
IV. kategória 15 Mrd HUF felett: Borsodchem Rt., Kazincbarcika

A Magyar Minõség Társaság ezúton gratulál a kitüntetett szervezeteknek.

Referálta: dr. Róth András
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Új módon határozta meg a mikro-, a kis- és a
középvállalatok fogalmát az Európai Bizottság.
Mikrovállalkozásnak továbbra is a 10-nél, kisvál-
lalkozásnak az 50-nél, középvállalatnak pedig a
250-nél kevesebb személyt foglalkoztató cégek
számítanak, lényegesen emelkednek azonban a
pénzügyi mutatók felsõ értékei: a mikrovállalkozá-

sok esetében évi kétmillió euróra (eddig nem volt
limit), a kisvállalatoknál évi tízmillióra (az üzleti
forgalomra megadott hét és a mérlegfõösszegre
vonatkozó ötmillióról), a középvállalatoknál pedig
az üzleti forgalom esetében 40-rõl 50-re, a mér-
legfõösszeg esetében pedig 27-rõl 43 millió euróra.

(MTI)

A KKV-k fogalmának változása

Beszámoló a Debreceni Egészségügyi
Minõségügyi Napok harmadik konferenciájáról

(DEMIN III)
2003. június 15–16. között került megrendezésre
a Debreceni Egészségügyi Minõségügyi Napok
harmadik konferenciája, „Hatékonyság az egész-
ségügyi ellátásban” címmel, amely szervesen kap-
csolódott a Debreceni Egyetem Népegészségügyi
Iskola (DENI) 2001-ben akkreditált Egészségügyi
minõségbiztosítási és minõségfejlesztési szakának
stratégiai tervéhez, amely szerint az oktatás és to-
vábbképzés meghatározó tényezõ a magyarorszá-
gi egészségügyi ellátás minõségének javításában. 

Az egészségügyi minõségmenedzsment aktuá-
lis kérdésein kívül olyan szakmai témákat vet-
tünk be a konferencia fõtémái közé, amelyeknek
közvetlen gyakorlati jelentõségük van a gyógyító-
megelõzõ és a gondozási szolgáltatások szakmai
színvonalának, a magyarországi mortalitási, mor-
biditási és az életminõséggel kapcsolatos ered-
mények fejlesztésében, javításában. A DEMIN III.
konferencia 35 elõadása az onkológiai ellátás mi-
nõségével foglalkozott a következõ szekciókban:

Vezetési kultúra, humán tényezõk
A bevezetõ elõadás az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium minõségfejlesztési ter-
vét foglalta össze, mely szorosan kapcsolódik az
európai integrációs feladatokhoz: az ISO-szab-
ványok egységes egészségügyi értelmezése, Kór-
házi Ellátási Standardok fejlesztése, a szakmai
minimumfeltételek módosítása, bizonyítékokon
alapuló szakmai irányelvek fejlesztése, klinikai
audit és indikátorok összeállítása. A csatlakozó
elõadások hangsúlyozták az egészségügyi vezetõk
felelõsségét, feladatait. 

Hatékonyság fejlesztése az egészségügyben
A szekció nyitó elõadása a klinikai hatékonyság
fogalmával és a szakmai minõség fejlesztésében ját-
szott jelentõségével foglalkozott. Minõségfejlesztés

szempontjából a klinikai hatékonyság egy olyan
állandóan fejlõdõ folyamat, amelynek eredménye-
ként a rendelkezésre álló erõforrások optimális 
felhasználásával a legnagyobb egészségnyereség
érhetõ el a legkisebb kockázattal, magas elége-
dettségi szinttel, és a megvalósítás során hangsúlyt
kap az egészségfejlesztés, továbbá a hatékonyságra
való törekvés beépül a mindennapi gyakorlatba.

Az egészségügyi ellátás hatékonyságát kívánja
biztosítani a szakmai minimumfeltételek átdolgo-
zása és új szemléletû alkalmazása.

Minõségirányítási rendszerek – Egységes
elvek a felkészítésben, tanúsításban
A minõségirányítási rendszerek megfelelõ mûköd-
tetése nem képzelhetõ el jól megfogalmazott
minõségcélok, illetve ezek magvalósulását jelzõ
indikátorok nélkül. TQM-alapelvek szerint a minõ-
ségcélok megvalósulásához minõségfejlesztés,
standardok alkalmazása és a folyamatos mérés
szükséges.

Az egységes minõségcélok megvalósulását tá-
mogatja az integrált minõségirányítási rendszer,
amelyben a minõségtanúsítás megteremti az alap-
vetõ rendet és irányítási struktúrát, az akkreditá-
ció pedig elõsegíti a színvonalas szakmai tevékeny-
séget. Az ISO és a KES integrált alkalmazásának
elõnyeit egyre több gyakorlati példa igazolja. 

A megfelelõ minõségbiztosítási rendszer nem-
csak a betegellátásban közvetlenül dolgozók
érdeke, hanem kihat a többi kórházi folyamatra
is, így a gyógyszerellátásra is.

Onkológiai betegek ellátásának minõség-
biztosítása
A hazai onkológiai ellátás helyzete sok szempont-
ból nem felel meg az egészségügyi ellátás minõségi
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kritériumainak. Annak ellenére, hogy az elhuny-
tak közül minden negyedik állampolgár rosszindu-
latú daganatos megbetegedésben fejezi be életét, a
hazánkban mûködõ mintegy 35 000 orvos közül
csak kb. 150 fejt ki aktív klinikai onkológiai
tevékenységet. Valamilyen jellegû daganatellenes
kezelést 301 helyen végeztek, s a Gyógyinfók
adatai szerint 226 olyan kezelõhely volt, ahol 10
betegnél kevesebbet kezeltek a tárgyévben. Ez a
gyakorlatlanság miatt növeli a nem korszerû
kezelés valószínûségét. További gondot jelent, hogy

a kezeltek jelentõs része nem korszerû, komplex
ellátásban részesült. A felismert esetek több mint
80%-a kerül mûtétre, de kiegészítõ kemoterápiát,
illetõleg sugárellátást csak 21%-uk kap. 

Lényeges minõségi gondot jelent a kedvezõtlen
graduális, illetõleg posztgraduális képzés is, kevés
orvos választja a klinikai onkológiát. A megfelelõ
szakmai kritériumok teljesülését nagymértékben
segíthetik a minõségirányítási rendszer auditjá-
ban részt vevõ orvos szakértõk.

Összeállította: dr. Gõdény Sándor

EU-HÍREK
További erõfeszítések szükségesek

az európai 
versenytársak felzárkózásához

Philippe Busquin, az EU Kutatási Fõbiztosa 2003
márciusában ismertette a legfrissebb európai
tudományos és technológiai (T és T) mutatókat.
Ezek szerint további erõfeszítésekre van szükség
az európai kutatások elõtt álló kihívásokra adan-
dó válaszokhoz, annak érdekében, hogy Európa
2010-ig a világ legversenyképesebb tudásalapú
gazdaságává váljon.

A fõbiztos megállapította, hogy a jelzett mu-
tatók lehetõvé tennék az európai kutatás és inno-
vációs mozgalmak vezetõinek azt, hogy figyeljék
és támogassák haladásunkat, fejlõdésünket. Az
erõsségek közé tartozik Európa hatalmas emberi-
erõforrás-vagyona a tudományban és technológiá-
ban. Európa több T és T diplomást készít fel, mint
az USA vagy Japán; 2002-ben az EU-ban összesen
2,14 millió diplomás volt, szemben az USA 2 mil-
liónyi és Japán 1 milliónyi diplomástáborával.
Viszont az európai „agy-gyárat” jelentõsen kiürí-
tik a tudományban és technológiában, elsõsorban
az USA „agyelszívása” (brain drain)  következté-
ben, mivel ott jelentõs érvényesülési és kereseti
lehetõségek állnak rendelkezésükre. A jelentés
becslése szerint a végzett európai PhD-hallgatók
csaknem 75%-a az USA-ban marad tanulmányai
befejeztével. Ennek ellensúlyozását hivatottak
elõsegíteni a 6. Keretprogram visszatérést és eu-
rópai projektekbe való integrációt ösztönzõ prog-
ramjai, amelyektõl azt várják, hogy csökkenti a
kutatók Európán kívüli életpálya-választását.

Egy másik lépést jelenthet ebben az irányban
az egyetemek és az ipar együttmûködése. Az euró-
pai magánszektor az európai egyetemi kutatások
közel 7%-át finanszírozza, szemben az USA-beli
6,3%-kal és a japán 2,3%-kal. Európa jelentõsen
elõrelépett a gyógyszeripar területén, de lemara-

dásban van a számítástechnikában és az elektro-
nikában. Busquin kiemelte, hogy Európának a
biotechnológia és a nanotechnológia élvonalába
kell kerülnie, erre minden adottsága megvan.
Ehhez a beruházások magasabb szintjére van
szükség Európában.

További információ:
http://www.cordis.lu/rtd2002/indicators/

Forrás: 
http://www.cordis.lu/news, RCN 19925

Információk az EU Hivatalos
Lapjából

Az alábbiakban közöljük néhány újabb, az EU
Hivatalos Lapjában (Official Journal – OJ) közzé-
tett dokumentum címének magyar fordítását. Az
alább felsorolt dokumentumok angol nyelven tel-
jes terjedelemben is megtekinthetõk, ill. besze-
rezhetõk a BME OMIKK-ban. A zárójelben a
Hivatalos Lap száma és az adott dokumentum
terjedelme került feltüntetésre.

A Bizottság 2003/13 (EK). sz. 2003. február 10-i
irányelve a gabona alapú feldolgozott élelmisze-
rekre, valamint a csecsemõ- és gyermektápszerek-
re vonatkozó 96/5 (EK). sz. irányelv módosításá-
ról. (OJ 2003. L 41, 4 oldal).

2003/121 (EK).
A Bizottság 2003. február 11-i határozata azoknak
az ökológiai kritériumoknak a megállapításáról,
amelyek teljesítése esetén porszívókon elhelyez-
hetõ a környezetvédelmi megfelelõséget tanúsító
ökocímke. (OJ 2003. L 47, 5 oldal).

Forrás: 
EU KTF HÍRLEVÉL

2003. április
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Miért különösen idõszerû a magyar nyelv
ápolása és fejlesztése?
Többek között azért, mert nem csak az stratégiai
feladat, hogy csatlakozzunk az Európai Unióhoz,
hanem az is, hogy magyarok is maradjunk. Ez
ugyanis szükséges – bár nem elégséges – feltétele
annak, hogy hasznos tagjaként e szövetségnek
eredményesen fejlõdjünk a kívánt és óhajtott
irányba. A világ – ezen belül Európa – fejlõdésé-
nek egyik motorja a kulturális sokszínûség, mert
például a különbözõ anyanyelvek helyes hasz-
nálata egyben különbözõ gondolkozási módot is
jelent, ez pedig a megoldandó feladatok gyorsabb
és eredményesebb elvégzését és a kitûzött célok
gyorsabb elérését segítheti; vagyis a kulturális
sokszínûség ösztönzõen hat a közös fejlõ-
désre. Ahhoz, hogy egyenrangú, megbecsült tagja
lehessünk az európai népek közösségének, saját
kultúránk, ezen belül hangsúlyosan saját
anyanyelvünk megõrzésével és ápolásával
tehetjük a legtöbbet.

Azért is kell a szakmai anyanyelvvel foglalkozni,
mert a szakmák, a tudományágak sokszínûsége
talaján szükség van a közös gondolkodásra,
ahhoz viszont egymás gondolatainak pontos
megértésére. 

Melyek a fõ szakmai nyelvhasználati
területek?
A három fõ terület, ahol lényeges haladást kell
elérjünk:
– szakmán, tudományágon belül egységes,

világos, egyértelmû és szabatos nyelvhasználat,
valamint szókincs kialakítása;

– a szakmák, tudományágak közötti ismeret
és gondolkodásmód cserelehetõségének növe-
lése érdekében a közösen érthetõ és mûvelhetõ
szakmai anyanyelv kialakítása;

– meg kell teremteni az olyan nyelvezet kiala-
kításának és mûvelésének igényét, valamint
feltételeit, amely közérthetõvé teszi a szak-
mák képviselõinek és a közszereplõknek a 
mondanivalóját.

Tekintettel arra, hogy a szakmai és a tudományos
ismeretek egyre nagyobb része áramlik a „köz”
irányába, a közérthetõség igénye vonatkozik 
minden rendû és rangú közszereplõre, például
újságírókra, tanárokra, szakírókra, politikusokra,
jogászokra stb. is.

Statisztikai adatok szerint a népességnek mint-
egy 12%-a felsõfokú végzettségû, de tevékeny-
ségük vagy annak hatása az egész népességre
kiterjed. A társadalom kultúrája színvonala emel-

kedésének feltétele az egyértelmû és gyors isme-
retáramlás, amely a közérthetõ és szabatos nyelv-
használat nélkül lehetetlen.

Mire van szükség?
Szükség van nagyarányú és szervezett tevékeny-
ségre, amely felöleli a tervezés, valamint a meg-
valósítás eljárásainak összességét a kitûzött cél
elérésére.

A kitûzött cél, röviden: mondjuk magyarul!

A kitûzött cél, egy kicsit részletesebben:

Elsõ cél
– Érthetõ, egyértelmû, szabatos (ismeret-)

közlés az elfogadott és széles körben értett
szavak és mindenki által ismert szerkezetû,
magyar mondatok használatával. Ha mon-
dandónkat – legyen akár szóbeli, akár írásos –
teletûzdeljük nehezen vagy egyáltalán nem
érthetõ idegen szavakkal, bár lehet, hogy na-
gyon tudományosnak, de inkább tudálékosnak
hangzik, könnyen elõfordulhat, hogy akinek
mondjuk, nem tudja követni gondolatmenetün-
ket. Tapasztalatból tudom, hogy amíg az ember
az egyik idegen szó pontos, a témához illõ jelen-
tésén gondolkozik (ugyanis az idegen eredetû
szavakat gyakran több magyar értelemben
használják, már aki használja), addig az elõadó
már a harmadik vagy sokadik megfejtendõ
szónál tart; így aztán az ember könnyen elveszt-
heti a fonalat.

Második cél
– Rövid és lényegre törõ kifejezésmód alkal-

mazása. A terjengõs, túlmagyarázó, felesleges,
„csinált” segédigéket használó mondatszer-
kesztõ könnyen elandalítja a hallgatót vagy az
olvasót. Például ilyenek: kiadásra kerül, meg-
vitatásra kerül stb.

Harmadik cél
– A felesleges idegen szavak és idegen mondat-

szerkezetek mellõzése: azaz a meglevõ és alkal-
mas magyar szavak használatának általánossá
tétele, az esetleg hiányzó magyar szavak és
kifejezések idegen megfelelõi helyett alkalmas
új magyar szavak megalkotása és elterjesztése.
Továbbá a terjengõs és/vagy nem magyaros
szövegszerkezetek helyett rövid, tömör és ma-
gyaros mondatszerkezetek használata.
Hiszen a nyelvi közlés lényege: akinek a közlés
szól, késedelem nélkül, helyesen megértse. Az
ilyen nyelvi közlés a nyelv „tisztességes” hasz-

OLVASÓINK ÍRJÁK

Szakmai anyanyelvünk néhány kérdése



MAGYAR MINÕSÉG 37

nálatának alapvetõ célja. A kertelés, a mellé-
beszélés teljesen felesleges és káros, ezért
„tisztességtelen”. 

Kinek az ügye a nyelv „tisztességes”
használata és fejlesztése?
A nyelv tisztességes használata és fejlesztése nem
lehet csak a nyelvészek, illetve a nyelvmûvelõk
ügye. A magyar értelmiségnek – a magas fokú ide-
gennyelv-ismeret mellett – kiválóan meg kell ta-
nulnia magyarul írni és beszélni. Nem szabad az
idegen kifejezések, ködös fogalmazás használatá-
val a nagyképûség csapdájába esni, mert gyakran
nemcsak a nagyközönség, a más szakmát, tudo-
mányágat mûvelõk, de még a saját szakmabeliek
sem értik világosan az így beszélõket vagy írókat.
Vagyis elõ kell segíteni a magyar nyelv tudatos
használatát, ehhez a nyelvészek közremûködé-
sére is szükség van; de – végül is – ez a nyelvet
tudatosan használók alapfeladata kell legyen. 

A szakmai szervezetek egyik fontos feladata:
foglalkozzanak szûkebb szakmájuk szaknyel-
vének tudatos mûvelésével, és teremtsék meg 
a tudós nyelvészek bekapcsolódásának lehetõ-
ségét is.

E feladat végrehajtásának egyik tevékenysége
lehet: a szakma szókincsének ápolása a meglevõ

gyûjtemények átvizsgálása, a hiányzók összeállí-
tása útján. Ha már rendelkezésre áll a szakma
szókincse és nevezéktana, akkor közzé kell tenni
akár nyomtatásban, akár elektronikus formában
a világhálón (ki-ki a szervezet honlapján), de
talán még jobb volna nekifogni és összefûzni egy
közös szakmai (MTESZ) szakszókincstárrá, és
úgy közzétenni.

Ugyanis az Európai Unióban igen nagy hang-
súlyt fektetnek – az egyértelmû szabályozás, a
szabatos meghatározás használatának elõsegíté-
sére – a használt fogalmak pontos értelmezésének
(nómenklatúra) megadására. Ezt a munkát ma-
gyar részrõl is el kell majd végeznünk, de ha a
szakmák nem foglalják össze szókincsüket, nem
lesz majd mire alapozni a munkát. Ettõl csak az
lenne rosszabb, ha a nyelvészek alkotnák meg a
fogalmak tárát, a szakemberek távolmaradása
miatt! Vagyis sürgõs és fontos feladat vár a szak-
mai szervezetekre is szakmai anyanyelvünk
megõrzésében és fejlesztésében. Mivel a szakmai
nyelv anyanyelvünk része, e tevékenység hozzá-
járul anyanyelvünk és kultúránk megõrzésének
elõsegítéséhez.

Kiss József
ny. igazgató, a „Mondjuk magyarul” mozgalom

egyik elindítója
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Elõfizetési lehetõség a Magyar Minõségre, MMT-tagoknak: 5500 Ft
a Magyar Minõség Társaság havi folyóiratára / év Nem tagoknak: 7500 Ft

Magyar Minõség: Minõség az oktatásban (2001. november) 446+  54 =   550 Ft

Magyar Minõség Társaság: Tanúsított és akkreditált szervezetek Magyarországon
4. kiadás (2001. december)                                              3393+407 = 3800 Ft

Palotai Kata–Gyõri Pál: A TQM elmélete és gyakorlata 1275+153 = 1428 Ft

Gyõri Pál–Palotai Kata: Szolgáltatások minõségbiztosítása 1275+153 = 1428 Ft

Badacsonyi Zsolt–
Gyõri Pál–Oláh Péter: Hogyan kerüljük el a tanúsítás buktatóit? 1375+165 = 1540 Ft

Ribizsár Zoltán–Gyõri Pál: ISO 9001:2000 Értelmezés és megvalósítás
Hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban?
(2., átdolgozott és bõvített kiadás) 2250+270 = 2520 Ft

Gyõri Pál: Iránytû a minõséghez vezetõknek 1250+150 = 1400 Ft

Gyetvai Gábor: ISO 9000 auditorszemmel  3000+360 = 3360 Ft

Gyetvai Gábor: ISO 9000:2000 menedzserszemmel           4000+480 = 4480 Ft

Mojzes Imre–Talyigás Judit: Minõségbiztosítás, Termelésirányítás
– Ahogy mi megéltük 1786+214 = 2000 Ft

Robert C. Camp: Üzleti folyamat Benchmarking 2643+317 = 2960 Ft

Tóth Tiborné dr.: Minõségmenedzsment az iskolában 2589+311 = 2900 Ft

Arthur R. Tenner–Irving J. DeToro: Teljes körû minõségmenedzsment TQM 2661+319 = 2980 Ft

Dr. Bálint Julianna: Minõség – tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg
(második kiadás)                                                  1750+210 = 1960 Ft

Dr. Kemény Sándor–dr. Papp László Statisztikai minõség-(megfelelõség)-szabályozás
–dr. Deák András: (második kiadás)                                                             Új 1661+199 = 1860 Ft

Tóth Gergely: Környezeti teljesítményértékelés 3125+375 = 3500 Ft

Havér Balázs: Termékek és környezetvédelem 3125+375 = 3500 Ft

Heinz Werner Engel–Tóth Gergely: EMAS 2001 – Egyszerûen                                  893+107 = 1000 Ft

Szerkesztette: Koczor Zoltán Minõségirányítási rendszerek fejlesztése 3429+411 = 3840 Ft

Szerkesztette: Parányi György Minõséget – Gazdaságosan                              3295+395 = 3690 Ft

Pataki Béla: Technológiaváltások menedzselése 1321+159 = 1480 Ft

Majoros Pál: Iparvállalatok beszerzés-gazdaságtana 1589+191 = 1780 Ft

Bardócz-Tódor András: Szabványos minõségirányítási rendszer az iskolában  Új 357+  43 =   400 Ft

A megjelölt könyv vásárlása esetén választható egy – az ISO 9001:2000 szabvány alkalmazásával kapcsolatos 
témájú – tanulmány.
A választható témák: 1. Auditterv és auditkérdések készítése

2. Minõségi célok kitûzése és nyomon követése
3. Vevõi elégedettség mérése

Az ár 12% áfát tartalmaz. Csomagolási és utánvételi postaköltséget nem tartalmaz!
A kiadványok utánvéttel is megrendelhetõk, vagy megvásárolhatók a Magyar Minõség Társaságnál, naponta 9–14 óra között. 

(1091 Budapest, Üllõi út 25. Telefon: 456-6955, 456-6952, fax: 456-6954, e-mail: mmt@axelero.hu, www.quality-mmt.hu)

A Magyar Minõség Társaság titkárságán
megvásárolható kiadványok

AKCIÓ

AKCIÓ

Eladási sikerlista – 2003. május
– Ribizsár Zoltán–Gyõri Pál: ISO 9001:2000 Értelmezés és megvalósítás. Hogyan alkalmazzuk a gyakorlat-

ban? (2., átdolgozott és bõvített kiadás).
– Robert C. Camp: Üzleti folyamat Benchmarking.
– Dr. Kemény Sándor–dr. Papp László–dr. Deák András: Statisztikai minõség-(megfelelõség)-szabályozás.

FOLYÓIRAT- ÉS KÖNYVSZEMLE
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Jogi tagok

DENSO Manufacturing Hungary Ltd., 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.
Vezetõ: Yukimasa Ohoka vezérigazgató (22/332-000)
Megbízott: Vizy Antal KEM-vezetõ (22/332-000/4010)

Derecske Petõfi Mg. Kft., 4130 Derecske, Malom u. 1.
Vezetõ: Békési Imre ügyvezetõ igazgató (54/410-145)

Megbízott: Tóth Mihályné min.-ügyi vezetõ (54/410-145)

Derecske Növénytermelési Kft., 4130 Derecske, Malom u. 1.
Vezetõ: Filep József ügyvezetõ elnök (54/410-106)

Megbízott: Tóth Mihályné min.-ügyi vezetõ (54/410-145)

Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Vezetõ: dr. Tóth István jegyzõ (25/411-900)

Megbízott: dr. Hõnigh Magdolna (25/436-548)

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 9021 Gyõr, Szent István út 10/a
Vezetõ: Nagy Attila titkár (96/520-200)

Megbízott: Nagy László tagozati titkár (96/520-223)

Hús Depó Kft., 3527 Miskolc, József A. u. 10.
Vezetõ: Lengyel Zoltán ügyvezetõ igazgató (46/504-747)

Megbízott: Fekete Eszter elõadó (46/504-747)

Pécsi Vízmû Rt., 7643 Pécs, Nyugati ipari u. 8.
Vezetõ: Nyirati István vezérigazgató (72/504-500)

Megbízott: Csomor Miklósné MKIR vezetõ (72/504-546)

Egyéni tagok

Király Tünde Júlia, Bodajk
Dr. Papp László, Budapest

A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI



Bemutatkoznak új tagjaink
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