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SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

A minõség a rendõrség jövõjének záloga! 
A rendõrség elsõ, 1998-tól folyó, minõségüggyel
kapcsolatos kísérletei 2001 decemberéig befeje-
zõdtek. 2002-tõl megkezdõdött a minõségfejlesz-
tés kiterjesztése a rendõri szervek mindegyikére. 

Nagyjából erre az idõre tehetõ az a közismerten
nagy átalakulás is, amely végbement a minõség-
ügy terén szerte a világban. Már nem „vevõkrõl”,
hanem „stakeholderekrõl” (partneri módon
együttmûködõ érdekelt felekrõl) beszélnek, és
többnyire nem minõséget, hanem egyenesen
kiválóságot emlegetnek. Nem elégszenek meg
holmi kerek számú százalékokkal, hanem a six
sigma (6 σ) alapján 99,99966% a valószínûsége a
hibátlan termék elõállításának, és ma már nem-
csak az iparban, hanem a közszolgáltatásokban is.
Mert mi is lenne velünk, ha mondjuk egy televízió
vagy egy repülõgép csak bizonyos százalékban
mûködne hibátlanul. Kedvenc mûsorunk felénél
felrobbanna a képcsõ, vagy csak felszállni tudna 
a repülõ, le már nem. Mindannyiunknak fontos
tehát a kiváló minõség, az egyszerre, elsõre, 
egy munkamenetben elõállított lehetõ legjobb
minõség. 

Így van ez a rendõri munkában is, miért is lenne
másként. Akkor is igaz ez, ha ma még számos
feltétel hiányzik, ha még nem tettük magunkat és
egymást alkalmassá ehhez a gondolkodásmódhoz,

ha néha nem partner ehhez nemcsak a vezetõk
egy része, de az állomány, a mindennapi apró-
munkát elvégzõk ezres nagyságrendû tömege
sem. Pedig utóbbiakon, a munkatársainkon is áll
vagy bukik a kiválóság megteremtése, ezért az õ
elégedettségük legalább olyan fontos, mint az
állampolgároké, akiknek szolgálatainkat tesszük.

Minõségkultúra a közszolgálatban
Közhelynek hat, de Magyarország EU-csatlako-
zásához elkerülhetetlen az európai minõség-
kultúra meghonosítása nemcsak a gazdaság
versenyszférájában, hanem a közszolgálatban is.

A piacgazdasági környezetben mûködõ közszol-
gálat, a lakossági szolgáltatás mûködtetése több
ok miatt egyre nehezebb, ezért a teljesítmény, a
hatékonyság és a minõség jellemzõinek fontos-
sága növekszik.

Az állampolgárok a közszolgálat és az általa
nyújtott szolgáltatások színvonala iránt egyre
szigorúbb követelményeket támasztanak, ame-
lyeknek az egyre szûkösebb költségvetési forrá-
sokból, a hagyományos, régen jól bevált munka-
módszerekkel, szervezeti kultúrával és alkalma-
zotti hozzáállással már nem lehet megfelelni. 
A politikai elvárások, a gazdasági körülmények és
a társadalmi igények késztetik a közszolgálati és a
rendvédelmi szerveket tevékenységük minõségé-
nek fejlesztésére.

A minõségirányítás aktuális kérdései 
és a fejlesztés irányai a rendõrségi szervezeteknél*

– Kopasz Árpád** –

** A minõségirányítás aktuális kérdései a hon- és rendvédelem területén c. rendezvényen tartott elõadás szerkesztett változata.
** R. dandártábornok, fõkapitányi biztos, ORFK Fejlesztési programiroda. Elérhetõ: kopasza@mail.orfk.b-m.hu.

Tisztelt Olvasóink!

E kettõs számunkat „A minõségirányítás aktuális kérdései a hon- és rendvédelem területén”
témakörének szenteljük. Összeállításában jelentõs mértékben közremûködött a Társaság Hon- és
Rendvédelmi Szakbizottsága. A lap kiegészül néhány cikkel, melyek elõzõ tematikus számainkhoz
(Minõség a közigazgatásban, 2003/05; Élelmiszereink biztonsága, 2003/06) kapcsolódnak, és további
értékes információt tartalmaznak. Ez utóbbival kapcsolatban felhívjuk a figyelmet Magyarország
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Programjára, melynek I. részét  e számunk tartalmazza. A II. részt
10. számunkban fogjuk közölni.

Szerkesztõbizottság
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A rendõrségi szervek minõségfejlesztési törek-
véseit nehezíti a korszerû minõségismeretek
általános hiánya, a jól képzett minõségirányítási
szakemberek kis száma, a minõségszakmai tan-
folyamok és általában a továbbképzések magas
ára, a szemlélet- és kultúraváltás lassúsága.
Sohasem tudunk annyit fordítani a képzésre,
amennyi szükséges lenne. Mivel az oktatás csak
igen lassan megtérülõ beruházás, minden gaz-
dasági megszorítás – amelyben bõven volt
részünk az utóbbi években – az oktatást is sújtja.
Ezen a téren sem terjedt még el a korszerû távok-
tatás, és adósok vagyunk a tudásátadás korszerû
megszervezésével is.

A rendvédelmi szervek (rendõrség, határõrség,
katasztrófavédelem) mindegyikénél a minõségfej-
lesztés törekvéseiben az eddigi útkeresést lassan
felváltja a határozott cselekvés. A minõségfejlesz-
tés terén legtöbb eredményt azonban a rendvédel-
mi szervek között kétségtelenül a rendõrség érte
el. Rendõri szerveink között találunk ISO 9002
szerinti minõségbiztosítást, ISO 9001:2000 sze-
rinti minõségirányítási rendszert mûködtetõ szer-
vezetet, TQM-vezetésfilozófiát bevezetõ szerveze-
teket, illetve EFQM Kiválósági Díj Modellt hono-
sító szervezetet egyaránt. A rendõrség állt az élé-
re annak a kidolgozómunkának, amelynek ered-
ményeként a belügyi vezetés a 2002. évet a minõ-
ségfejlesztés évének jelölte ki. Természetesen az
önkormányzatok területén, a közigazgatás külön-
bözõ szervezeteiben is nagyarányú fejlesztés
indult el, elsõsorban a CAF (Common Assessment
Framework) = Általános Értékelési Keretrend-
szer honosítása és elterjesztése tekintetében.
(Ezzel a kérdéssel a Magyar Minõség címû szak-
lap 2003/5. száma részletesen foglalkozott.)

Rendõrségünk a foglalkoztatottak létszámát te-
kintve az ország elsõ öt „legnagyobb vállalata”
közé sorolható. Ezért sem mindegy, hogy amit
kiadunk a kezünkbõl, azzal milyen hatást gyako-
rolunk a társadalomra, egymásra, a családokra.

A demokratikus átalakulási folyamatok, a jogálla-
mi mûködés egyik következménye, hogy a hatalmi
aspektusból dolgozó és az egyirányú, egypárt-
rendszerû politikai elvárásokból eredõ rendõrségi
szervezeti kultúrának is át kell alakulnia. A tár-
sadalom igénye a hatalmi lehetõségekkel élõ,
félelmet sugárzó, ellenséget keresõ, erõt demonst-
ráló rendõrséget felváltó szolgáltató jellegû, nyi-
tott, a társadalom által elfogadott és támogatott
közösségi rendõri tevékenység megvalósítása.

A társadalmi igény felismeréseként már a
rendõrfõkapitányok 1998. évi dobogókõi tanács-
kozása, a szervezeti kultúraváltás megalapo-

zásaként, megfogalmazta a Rendõrség külde-
tését:

„Legfõbb törekvésünk a jogszabályok betartása,
betartatása, a bûnelkövetõk igazságszolgáltatás
elé állítása. Eskünkhöz híven pártatlan eréllyel,
emberszeretõ kímélettel dolgozunk a félelem
nélküli életért és valamennyiünk biztonságáért.”

Az utóbbi évtized gazdasági, társadalmi, politikai
átalakulásainak következtében a biztonság fel-
értékelõdött. Nyilvánvaló ma már, hogy a bizton-
ságnak van mértéke, minõsége és természetesen
ára, sõt egyre jobban kiszámítható költsége is.
Kialakult a biztonsági piac, amelyen a rendõrsé-
gen kívül egyre növekvõ mértékben megjelent a
versenyszféra is. Sem a társadalom, sem a rend-
õrség szempontjából nem lehet közömbös a rend-
õrség mûködésének, eredményeinek, szolgáltatá-
sainak minõsége.

A minõségfejlesztési politikánk pillérei:
– Magyarországon csökkenjen a bûnözés! 
– A rendõrségi dolgozók kapjanak nagyobb

társadalmi megbecsülést!
– Mûködjön országos értékelési, ellenõrzési és

fejlesztési rendszer!
– A rendõri vezetõk személyes elkötelezettsége

a minõség ügyének.
– A munkatársak bevonása a fejlesztésbe.

Amennyiben ezeket sikerül a megvalósulás útján
tartani, akkor várhatóan növekvõ közmegelége-
dettségre és javuló munkatársi elégedettségre
számíthatunk.

Minõségeredményeink
Több, figyelemre méltó minõségfejlesztési kísérlet
kezdõdött el, és tart napjainkban is. Példaértékû
eredményeikre méltán lehetnek büszkék a
rendõri szervek.
– Az Országos Rendõr-fõkapitányság Kutya-

vezetõ-képzõ Iskolája – elsõként a rendõri szer-
vek között – már 1998 szeptemberétõl ISO
9002 tanúsítással rendelkezett (akkori parancs-
nok: dr. Janza Frigyes, aki ma a BM Oktatási
Fõigazgatóság vezetõje dandártábornokként).
Az iskola 2001-ben bevezette a HACCP élel-
miszer-biztonsági rendszert, és 2002. március
1-tõl az MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti
minõségirányítási rendszert mûködteti.

– A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság az ISO
9001:2000 szabvány szerinti minõségirányítási
rendszerét 2001. december 5-én eredményesen
tanúsíttatta. A fõkapitányság 2002-ben pályá-
zott az IIASA-Shiba Alapítvány Minõségfejlesz-
tésért díjára is, ahol elismerõ oklevélben része-
sült a fejlesztést meghatározó módon befolyá-
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soló két munkatársunk: Lõrinczné Bubla Éva
és Forró János.

– Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ Köz-
pontja MSZ EN ISO 9001:2001 tanúsítással
rendelkezik a személy- és vagyonõrképzésre és
vizsgáztatásra. 

– Az ORFK Bûnügyi Szakértõi Kutatóintézete
több speciális (laboratóriumi) minõségbiz-
tosítási tanúsítvánnyal rendelkezik, amelyek
körét folyamatosan bõvíti. 
A minõség-ellenõrzési vizsgálatokat független
külföldi intézmények végzik. 1992-tõl a vér-
alkohol-vizsgálatok ellenõrzését a Német
Klinikai-kémiai Társaság (DGKC) látja el. A
DNA-meghatározások helyességét 1995-tõl a
Német Igazságügyi Orvostani Társaság és az
FBI laboratóriuma évenként ellenõrzi. A ká-
bítószer-vizsgálatok helyességének ellenõrzé-
sére az ENSZ Kábítószer-ellenõrzési Program-
jának (UNDCP) laboratóriuma 1996-tól évente
kétszer küld vizsgálati mintákat. Az elemi
szálak vizsgálatának helyességét 2001-tõl az
Európai Igazságügyi Szakértõi Intézetek
Hálózata (ENFSI) ellenõrzi. 2000-ben az
ENFSI megkezdte a nyomszakértõi megállapí-
tások helyességének vizsgálatát, elõkészület-
ben van az ujjnyomatvizsgálat, továbbá az írás-
és okmányvizsgálatok bekapcsolása a labo-
ratóriumközi minõség-ellenõrzési rendszerbe.

– Hat észak-kelet-magyarországi megye (Borsod-
Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-
Bereg) rendõr-fõkapitánysága a Miskolci Egye-
tem Vezetéstudományi Intézetének irányí-
tásával (professzor dr. Szintay István dékán,
Veresné Somosi Mariann tanszékvezetõ egyete-
mi docens és munkatársai) az ORFK közremû-
ködésével, a BM – akkor még más elnevezéssel
– Oktatási Fõosztályának segítõ támogatásával
2002-ig PHARE-támogatású PILOT projektet
valósított meg. Ennek eredményeként elké-
szült egy új minõségorientált integrált rend-
õrségi vezetési modell, és a minõségfejlesztési
program távoktatási anyagának egy része, egy
tíz kötetbõl álló tankönyvsorozat.

– Négy dél-dunántúli megye (Baranya, Somogy,
Tolna, Zala) rendõr-fõkapitánysága ez év
januártól kezdte meg a 6 megyés PILOT prog-
ram tapasztalatai alapján az EFQM Kiválósági
Modell alkalmazását. A Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság a Miskolci Egyetem
közremûködésével alkalmazta az EFQM-mo-
dellre épülõ Rendõrségi Kiválósági Modellt,
amely alapján elvégezték a megyei fõkapitány-
ság és a városi kapitányságok (Pécs, Komló,
Siklós, Mohács, Szigetvár) kérdõíves felmé-
rését, dolgozói és lakossági elégedettségmé-

rését. Az önértékelést a városi kapitányságo-
kon készült szöveges, hivatalból végzett érté-
kelések egészíti ki. A Baranya Megyei Rendõr-
fõkapitányság 2002-ben szintén pályázott az
IIASA-Shiba Alapítvány Minõségfejlesztésért
díjára, ahol közszolgálati kategóriában meg-
osztott I. díjas lett.

– A Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság,
együttmûködés keretében, a Debreceni Egye-
tem Mûszaki Fõiskolai kar TQM Centerének
segítségével a TQM minõségkultúra kialakítá-
sát kezdte el 2000 augusztusától. Célként
határozták meg, hogy a fõkapitányság és a
megye területén lévõ kapitányságok mûködése
ne csak a rendõrség belsõ mutatóinak és
elvárásainak feleljen meg, hanem a kor ki-
hívását követve, a lakosság elvárásait is
messzemenõen kielégítse, a rendõrségi vezetés
területén a minõségmenedzsmentet és annak
elemeit hasznosítsa. Ebben a gondolkodásban
elsõk voltak az országban. Az együttmûködés
további résztvevõi: a Rotterdam Rijmondi
Rendõrség és a Holland Minõségfejlesztõ
Intézet. A TQM-filozófia alkalmazásaként a
fõkapitányságon elkészült az EFQM-modell
rendõrségi változata, kidolgozták és alkalmaz-
zák az egyéni teljesítményértékelés módszerét.
2001-ben a szervezet diagnosztikai önértékelé-
sét Hajdú-Bihar megye rendõrkapitányságain
elvégezték. A fõkapitányság 2002-ben az
IIASA-Shiba Alapítvány pályázatán szintén
megosztott I. díjat kapott.

– A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság a TQM
irányába szándékozik tevékenységének minõ-
ségét fejleszteni. Ennek érdekében 2002 nya-
rán megkezdte „vevõinek” azonosítását, a
rendõrséggel kapcsolatos társadalmi igények,
elvárások és vélemények megismerését. A
Fõkapitányság a megye 184 önkormányzatától
kért kérdõíves formában véleményt és javasla-
tokat. A megkérdezett önkormányzatok közül
164 küldte vissza a kérdõívet, szép példáját
mutatva a rendõrséggel történõ gyümölcsözõ
együttmûködésnek. A fõkapitányság terveiben
szerepel az EFQM-re alapozott Rendõrségi
Kiválósági Modell szerinti önértékelés elvég-
zése is. A munka tudományos megalapozása
érdekében felsõfokú végzettségû minõségügyi
rendszermenedzsert alkalmaznak.

– Folyamatban levõ önértékelések találhatók: a
Budapesti Rendõr-fõkapitányságon, a Készen-
léti Rendõrségnél, Veszprém, Komárom és
Gyõr-Sopron megyében. Tervezzük még Fejér,
Vas, Bács-Kiskun és Békés megye minõség-
fejlesztésének elindítását a Rendõrségi Kiváló-
sági Modell alkalmazásának irányába. Külön
probléma az ORFK önértékelésének elkezdése,
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mert egyrészt nem volt eddig hasonló tapaszta-
lat, másrészt napirenden van a szervezetkor-
szerûsítés, késõbb pedig a rendvédelem reform-
ja. Ezek a tényezõk óvatossá teszik a vezetést a
minõségfejlesztési program elindításának gya-
korlati kérdéseit illetõen.

– További eredményként említésre méltó, hogy
az ORFK jogi tagként belépett a Magyar
Minõség Társaság Hon- és Rendvédelmi Szak-
mai Bizottságába és az Európai Minõségügyi
Szervezet (EOQ) Magyar Nemzeti Bizottsá-
gába, ahol az ORFK a Hat Szigma Szak-
bizottság egyik alapító tagja.

– A példát követve az EOQ MNB jogi tagja lett 
a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság, a Hajdú-
Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság.

– A Belügyi Szemle 2002. augusztusi számában
több publikációt is megjelentettünk a rendõr-
ségi minõségfejlesztés lehetõségeinek és eddigi
eredményeinek megismertetése érdekében. 
Az érdeklõdõk az ORFK Tájékoztatóban és a
Belügyi Szemle számaiban is hozzájuthatnak
az alapvetõ rendõrségi minõségfejlesztési is-
meretekhez.

– 2001 nyarán elsõ alapváltozatban elkészült 
A MAGYAR RENDÕRSÉG MINÕSÉGFEJ-
LESZTÉSI PROGRAMJA. Véglegesítése, to-
vábbfejlesztése még folyamatban van.

– A 2002. február 6-i miniszteri döntést követõen
(2002. A teljesítménymérés és a minõség-
fejlesztés éve!) márciusban a BM rendvédelmi
szerveinek kijelölt munkatársaival együtt-
mûködve elkészítettük A BELÜGYMINISZ-
TÉRIUM EGYSÉGES MINÕSÉGFEJLESZ-
TÉSI PROGRAMJA elsõ változatát, valamint a
BM Közös Értékelési Keretrendszerének (CAF)
vázlatát. Ezt a belügyi vezetés feltételesen el-
fogadta, de a véglegesítés és a továbbfejlesztés
ennél is folyamatban van.

Az IIASA-SHIBA Díj elnyerése
Az ismertebb minõségdíjak közül számunkra
különös jelentõségre tett szert az IIASA-SHIBA
Díj. Magyarországon – a világon létezõ harmadik
legelismertebb minõségdíjként – a minõségfej-
lesztésben kiemelkedõ eredményekért 1989 óta
írják ki az „IIASA-SHIBA Díj”-at. A díjat Shoji
Shiba japán professzor, valamint a Nemzetközi
Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet (IIASA –
International Institute for Applied System
Analysis) igazgatója és az ipari miniszter által
létrehozott „IIASA-SHIBA Alapítvány a Minõ-
ségfejlesztésért” hirdeti meg minden évben. Az
Alapítvány a pályázók körét folyamatosan bõvíti.
A termelési ágazatok mellett 1996-tól az egész-
ségügy és az oktatás, 2000-tõl pedig a közszolgálat

területérõl is lehet pályázni egyéni, csoport és
szervezeti kategóriában. 

A Díj történetében elõször, 2002-ben a rendõrség
területérõl is érkeztek be pályázatok. Három
megyei rendõr-fõkapitányság is pályázott a
SHIBA Díjra. Az ünnepélyes díjátadásra 2002.
október 18-án került sor a Gazdasági Miniszté-
riumban.

2002-ben kiemelkedõ minõségfejlesztési tevé-
kenységéért SHIBA Díjat kapott (megosztva) 
a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság és a
Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság.
Mindkét díjat személyesen Shiba professzortól
vette át a két megye fõkapitánya: dr. Sárközi
Ferenc rendõr dandártábornok és dr. Sutka
Sándor rendõr dandártábornok. Mindketten
hosszabb idõ óta élen járnak az innovációban és a
kiválóság elérésében. Ugyanekkor vette át a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság már említett két
munkatársa is az ISO 9001:2000 szabvány szerint
mûködtetett minõségirányítási rendszerével elért
kiemelkedõ minõségfejlesztési eredményekért
odaítélt dicsérõ oklevelet. Oklevelet kapott a
Debreceni Egyetem TQM Centere is, akik a TQM-
szemlélet meghonosításában értek el sikereket a
Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányságon és
elsõ fokú szerveinél.

Az év végén (2002. november 13–15. között) a
rendõrség felsõ vezetõi Harkányban tanácskoztak
a Rendõrségi Kiválósági Modell bevezethetõ-
ségérõl. A csoportmunkát meglátogatta a belügy-
miniszter asszony is. Elhatározott vezetõi szán-
dékként fogalmazódott meg a rendõri munka
folyamatos javítása, a költségek csökkentése, a
túlzott statisztikai értékelés háttérbe szorítása
és a lakosságra való odafigyelés fokozása. Olyan
rendõrséget szeretnénk, amely szolgáltat, amely
nyitott, amely hatékony, amely nem korrupt, és
amely az emberekért dolgozik!

Egy, a jogállamiság elvén épülõ demokratikus
társadalomban a rendõrség feladata nem lehet
más, mint az emberek szolgálata, hozzájárulás a
nagyobb biztonság megteremtéséhez!

Új vezetési modell szükségessége 
és fejlesztése
Egy új integrált vezetési és önértékelési modell
megalkotásának szükségességénél abból a hipoté-
zisbõl indultunk ki, hogy a kihívásokat tekintve
hosszabb távon az alábbi célok megvalósítására
kell felkészülni:
– jól szervezett munka eredményeként garantál-

ható stabil biztonsági viszonyok, eredményes
és hatásos munka, a rendõrségi feladatok
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ellátási és szolgáltatási színvonalának javítása;
– az államigazgatási, közigazgatási és különösen

az önkormányzati szervekkel egy új minõségû
együttmûködés megvalósítása [ezek a szerve-
zetek is minõségügyi rendszerek kialakítását
kezdik az 1057/2001. (VI. 21.) számú kormány-
határozat alapján], az egységes belügyi minõ-
ségfejlesztési rendszerben. Ez különös hang-
súlyt kap majd a közigazgatási reform meg-
valósulása során;

– az EU-tagországok társszervezeteivel, illetve a
nemzetközi szakmai szervezetekkel való szín-
vonalas együttmûködés kialakítása;

– az emberi jogok liberalizáltabb környezetében
erõsebb társadalmi kontrollok melletti haté-
konyabb, minõségorientált mûködési mód
kialakítása;

– az optimálisnál alacsonyabb szintû költség-
vetési finanszírozás (forráshiányos költség-
vetés melletti mûködés tervezése a gyorsan vál-
tozni képes környezeti feltételek közepette).

Az EU-tagországok rendvédelmi (különösen rend-
õrségi) kiválósági modelljeinek megismerése és a
Miskolci Egyetem által menedzselt PHARE-támo-
gatású rendõrségi PILOT programban történõ
munkavégzés után a minõség, még inkább a
kiválóság fogalma az az egységesen megjelölhetõ
rendezõ elv, amelyre a rendõrségi mûködés a fen-
tebb leírt célok teljesülése érdekében ráépíthetõ.
Az ezekhez tartozó értékrendek vezetõ szerepe
egyértelmûen kulturális, civilizációs kapcsolódási
felületként is elfogadható. 

Az integrált szó értelmezése itt többfajta, elsõ-
sorban a minden szinten egységes rendszerbe
foglalás fogalmához tartozó olyan szándékot,
igényt fejez ki, amelynek lényege az alábbiakban
foglalható össze:
– az ISO1-orientációjú, illetve a TQM2-elvekre

épülõ minõségfejlesztési akciók, valamint a

belügyi és a rendõrségi kiválósági és integrált
vezetési modell kapcsolatának megteremtése;

– a stratégiai menedzsment számára különbözõ
változtatási „revolúciós és evolúciós” vagy ún.
keretet törõ és kis léptékû fejlesztések akcióter-
vezési, erõforrás-szétosztási, ösztönzési, érté-
kelési és önértékelési rendszereinek közös
keretbe foglalása;

– a stratégiai és az operatív irányítás kapcsolatá-
nak megteremtése;

– a normatív összemérhetõség, összehason-
líthatóság (helyi, területi szervek, ORFK, EU-
tagországok régiós szervei közötti) feltételei-
nek és fejlesztési, értékelési elemeinek együttes
megteremtése;

– a tudásátadás (transzfer) egyén, csoport,
szervezet szintjén való kapcsolatának kialakí-
tása;

– eltérõ szervezettségi színvonalú és feltételek
között tevékenykedõ szervezetek számára
alkalmazásbavételi és fejlesztési programok
elindítására alkalmas keretmodell biztosí-
tása;

– a humán elemet és a minõségfejlesztést
együttesen elõtérbe helyezõ, közös elsõbbséget
biztosító megoldás megkeresése a szervezeti
tanulás és személyzetfejlesztés kapcsolatának
megteremtésével;

– a rendvédelmi szervezetekben zajló különbözõ
fejlesztési akciók, megvalósuló projektumok
értékeinek, részrendszereinek beépítése és
eredményeinek hasznosítása.

Az új integrált vezetési modell elemei

Egy általánosított EFQM3-elveket magába foglaló, 
a Balanced Scorecard4 szintén általánosított mo-
delljét alkalmazó, 
a tudásátadás egyéni, közvetlen, távoktatási mo-
delljeinek összekapcsolása. 

1 ISO = International Standard Organization (1946) (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet). (Más elnevezéssel: International
Organization for Standardization.) A megjelent szabványok ISO 900x:2000 szabványcsaládot képeznek, és változatlanul átkerül-
tek a magyar szabványba is, a legújabb: MSZ EN ISO 9000:2001., MSZ EN ISO 9001:2001 … MSZ EN ISO 9004:2001.
Beszerezhetõ: Magyar Szabványügyi Testületben (Budapest), vagy a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minõségfejlesztési
Központban (MIK) (1063 Budapest, Munkácsi Mihály út 16. Tel./fax.: 332-0362, e-mail: info@mik.hu, http://www.mik.hu).

2 TQM = Total Quality Management (Teljes körû minõségirányítás, minõségmenedzsment, vagyis olyan alkalmazott vezetés-
filozófia, a szolgáltatásoknál olyan irányítási koncepció, amelynek középpontjában célként a megoldások kiválósága áll. (1991 óta
alkalmazzák.)

3 EFQM = (European Foundation for Quality Management) – Európai Minõségi Díj (Európai Kiválóság Díj), amely valójában
önértékelési modellként indult. 1991-ben az Európai Bizottság és az EFQM Alapítvány hozta létre. Az EFQM-modellel végzett
önértékelés szerkezete lényegében azonos a magyar Nemzeti Minõségi Díj (NMD, alapítva 1996) modell szerkezetével. Fontos,
hogy az EFQM szerinti megfelelés beleillik a TQM-be, de az EFQM szerinti mûködtetés nem azonos azzal, mintha
TQM-filozófia szerint dolgoznánk!

4 Balanced Scorecard (BSC) = a múlt teljesítményét tükrözõ pénzügyi mutatókat kiegészítõ, a jövõ teljesítményeit legjobban
befolyásoló tényezõkrõl pontos információt nyújtó menedzsmentmódszer. Ismeretes már a fejlettebb nyugati országok
rendõrségénél a Police Scorecard néven továbbfejlesztett változata, amely alapvetõen teljesítményértékelési eljárás (pl.
Svájcban).
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A minõségfejlesztés soron következõ lépései
– Minden rendõri szerv számára hozzáférést biz-

tosítunk a 6+4 megyés pilot program ered-
ményeihez, az elkészült kézikönyvekhez.

– A megyék (egyéb területi szervek) meghatároz-
zák a maguk számára a moduláris építkezés
lépéssorozatait, azokat, amelyek ott a legfonto-
sabbak.

– Az azonos feladatokat vállaló szervek csopor-
tosítása, a tudásátadás szervezése elindult, de
nagyobb ütemû elõrelépésre lesz szükség.

– Képzések beindítása indokolt minél elõbb. 
(A rendészeti iskolák és szervek, illetve külsõ
egyetemeken képzési lehetõség felkutatása,
kihasználása.)

– Mintaértékelések összeállítása indokolt az el-
térõ rendõrségi szervezeti szintekre.

– Fórumok megteremtése szükséges, ahol a
tapasztalatok tovább kristályosodnak. (Rend-
õrségi Minõségi Konferencia rendszere, publi-
kációk, intranet stb.)

– Az innovációs és öntanulási elemek beépítése,
megszilárdítása már rövid távon is eredményt
hozhat.

– Javaslatot teszünk a Magyar Rendõrségi Kivá-
lósági Díj létrehozására és lépcsõs elnyerésére.

– Továbbléptetjük a fejlesztési programot nem-
zetközi irányba, és ezzel megteremtõdik az
európai felzárkózásunk lehetõsége.

Várható eredmények
– Az eddigi fejlesztések mind integrálhatók,

reményeink szerint egyetlen szervezetnek sem
kell semmilyen megkezdett fejlesztést abba-
hagynia vagy a korábban elért eredményt ki-
dobnia.

– Növekvõ hatékonyság, hatásosság, javuló gaz-
daságosság, várhatóan nagyobb eredményesség
valósulhat meg, de mindez folyamat, nem
egyszerre történik meg.

– Javulhat az együttmûködés, nõ az ügyfelek és a
dolgozóink elégedettsége, ezért jól „eladható” a
társadalom számára mindaz, ami történik.
Ezzel együtt is fontos a kommunikáció megter-
vezése és tudatos folytatása a céloknak meg-
felelõen.

– A helyi rendõri szervek eredményessége, haté-
konysága azáltal javítható, hogy a fejlesztésre
szoruló területeket és a prioritásokat saját
maguk határozhatják meg, és dönthetnek a vál-
toztatás módjában is.

– Európai elismertséget hozhat a fejlesztés, és
megkönnyíti a csatlakozást másokhoz.

Az ismert mondás szerint: „Minden kezdet
nehéz”, de a jó elindulás már fél siker.

A leírtak bizonyítják, hogy a rendõrségen
megkezdõdött egy új minõségkultúra kialaku-
lása. A minõségfejlesztés éve nem jelentette, nem

A rendszer modelljét az ábra mutatja be.



8 MAGYAR MINÕSÉG

is jelenthette azt, hogy egyszerre, egy csapásra
mindenütt alapvetõ változások állnak be. Azt
azonban mindenképpen magával hozta, hogy a
figyelem középpontjába került a minõség, mond-
hatni, hogy a gerincévé vált annak a fejlõdõ, át-
alakuló, bábállapotából kikelõ szervezetnek,
amelynek külsõ, színes köpenye minden bizony-
nyal a kultúraváltás, az új, EU-konform szerve-
zeti kultúra megjelenése lesz. Nehézségeink és

gondjaink ellenére olyan eredményes kezdésrõl
számolhatunk be, amelyre méltán lehetünk
büszkék. Igaz azonban az is, hogy ezek az ered-
mények nem mindig és nem mindenhol érez-
hetõk még a hétköznapok forgatagában, a front-
vonalban dolgozók napi munkájában. Ahhoz,
hogy ez másként legyen, vezetõink szilárd el-
kötelezettségén kívül több év kitartó közös mun-
kája szükséges.

EFQM szerinti értékelés tapasztalatai 
a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányságon*

– Dr. Sárközi Ferenc** –
„A rendõrségnek olyan közbiztonságot kell pro-
dukálni, amilyet tõle a politika elvár. Olyan
közbiztonság lesz, amilyet finanszírozni tud az
állam. A rendõrség mondhat, amit akar, hogy
ilyet szeretne, vagy ilyet nem szeretne, de azt
kapja a lakosság, amit a politika finanszírozni
tud. Nem többet. Ez az elsõdleges.” – Paul Burrell
– Merseyside Police.

A rendõrség teljesítményének értékelése
A Magyar Rendõrség vezetése a rendszerváltást
követõ években hozzálátott egy új típusú rendõr-
ség kialakításához, más típusú megközelítést
alkalmazva. Az akkori vezetés kialakította a
rendõrség imázsát, szlogent alkotott (Szolgálunk
és védünk). Ezzel egy idõben határozott külsõ-
belsõ marketing munkával igyekezett a változást
bizonyítani és elfogadtatni.

A rendõri vezetés nem tudott kitörni a sta-
tisztikai szemléletû értékelés, eredményesség-
mérés kereteibõl. Ez a statisztikai alapú meg-
közelítés egészen napjainkig áthatja a rendõrség
munkájának értékelését, érvényesül a manipu-
latív statisztikai szemlélet.

A kilencvenes évek második felében, elsõsorban
a brit, illetve holland rendõri együttmûködés ered-
ményeként, teljesen más típusú értékelések lát-
tak napvilágot, jutottak el elõadások, kiadványok
formájában a magyar rendõrséghez. Ezek a rend-
õri munkára vonatkozó értékelési módszerek,
amelyek mérik és egyben értékelik a rendõri tevé-
kenységet, elsõsorban a lakosságra, a területen
élõ emberek és szervezetek véleményére, a la-
kossági, munkatársi megelégedettségre koncent-
rálnak, és bizonyos formában mérik a társadalmi
megítéltetést is.

A nyugat-európai rendõri vezetõk nem azzal
foglalkoznak, mennyi bûncselekmény vált ismert-
té a területükön, milyen a felderítési mutató –
természetesen vannak kategóriák, amelyeknél
ezek a mutatószámok náluk is fontosak –, hanem
elsõsorban azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet
a területen élõ emberek igényeit jobban kielégí-
teni, elvárásainak megfelelni. A statisztika érté-
kelését pedig meghagyják a kriminálstatisztiku-
soknak és azoknak a szakembereknek, akik a sta-
tisztikákból elemzõ-értékelõ munka révén tudnak
következtetéseket levonni. 

Hová kell a rendõrségnek eljutni?
A rendõrségnek a „köz” pénzéért (az adófizetõk
pénzéért) értéket (biztonságot, biztonságérzetet)
kell biztosítania. A lakosság igényeire kell össz-
pontosítani. Ennek megfelelõen kell a jövõképü-
ket is meghatározni, vagyis a lakosság igényeinek
figyelembevételével mûködõ rendõrséget kell ki-
alakítani.

Egy demokratikus társadalomban a rendõrség-
nek az embereket kell szolgálnia. Naponta fel kell
tenni minden rendõrnek önmagának a kérdést,
hogy ma jól szolgáltam-e az embereket.

Ha van világos, korrekt, tiszta jövõképe, van
filozófiája, akkor automatikusan követni fogja ezt
az a kultúraváltás, amelyre az igénye évek óta
megvan a testületnek.

Hogyan lehet vagy hogyan tud a rendõrség mind-
ehhez eljutni?
– Stratégiai tervezéssel, amely a lakossági igé-

nyekre összpontosít. Mindenkor a rendelke-
zésre álló költségvetésre figyelemmel kell ter-
vezni, nem vágyálmokat szövögetni. Ez a ter-

** A minõségirányítás aktuális kérdései a hon- és rendvédelem területén c. rendezvényen tartott elõadás szerkesztett változata.
** R. dandártábornok, Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság. Elérhetõ: sarkozif@westel900.net.
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vezés biztosíthatja azt, hogy figyelembe tudja
venni a testület a lakosság igényeit, és képes
legyen teljesíteni a lakosság elvárásait. 

– Hatalomátruházással, elszámoltathatósággal.
– Új vezetési stílus bevezetésével.
– Teljesítménykultúra bevezetésével. A teljesít-

ménykultúra bevezetését, a jövõkép kialakí-
tását, a filozófia kialakítását, a kultúraváltást
foglalja össze egy új típusú rendõrségirányítás,
egy EFQM-en alapuló Rendõrségi Kiválósági
Modell rendõriesített, magyarított változata,
amely az európai uniós országokban mûködõ
rendõrségeknél standardizált, kialakított és
bevezetett, mûködõ forma.

Változtatni kell a Magyar Rendõrségnél,
mert nincs más alternatíva!
A változtatáshoz tudni kell folyamatosan, mit
kíván a lakosság, mit várnak el az emberek a
rendõrségtõl, mivel ha ezt teljesítik, akkor jobb
lesz a közbiztonság, jobb lesz a biztonságérzet.
(Megnõ a rendõrség presztízse stb.)

Mivel a külsõ környezet állandóan változik,
olyan rendõrségi szervezeti struktúrát kell ki-
alakítani, amely képes igazodni ezekhez a válto-
zásokhoz.

A kormányzat nem képes állandóan több pénzt
biztosítani, a létszámfejlesztés extenzív lehetõ-
ségei kimerülõben vannak, így, mivel nincs ele-
gendõ erõforrás, ezért a meglévõ erõforrások opti-
mális kihasználására, felhasználására kell töre-
kedni.

A lakosság kiszolgálása a cél, mert csak így
javítható a biztonságérzete. A változtatás összes-
ségében csak egy folyamat, és nem pedig ered-
mény. Nem a végcélt jelenti a változtatás, hanem
csak a kezdetet.

Azt, hogy a változás milyen mértékû, csak
méréssel lehet megállapítani. A kiválóságra kell
törekedni. Mérni kell a teljesítményt. Nemzetközi
standardok (normák) alapján kell mérni a teljesít-
ményt. Eközben az emberekre, az emberek
véleményére, elvárásaira kell figyelni. Ezért kell
bevezetni és alkalmazni a Rendõrségi Kiválósági
Modellt.

Mindez hordozza magában a lakosság számára
azt az üzenetet, hogy a rendõrség figyel az
emberekre, õket akarja jobban, folyamatosan
javulva kiszolgálni.

A Magyar Köztársaság rendõrségének a nem-
zetközi minõségi követelményeket kielégítõ szer-
vezettséget és mûködési módot kell felmutatnia.

Nincs olyan szervezet, amely elegendõ erõfor-
rással rendelkezne, így mindig arra kell töreked-
ni, hogy a rendelkezésre álló erõforrásokat opti-
mális módon használja fel, azonban honnan lehet
tudni, hogy mi az optimális, ha a napi munka

terhe mellett már nem is látszik az a cél, amely-
nek eléréséért létrejött az adott szervezet?

Sokan érvelnek azzal, hogy pénzügyi nehéz-
ségekkel és napi problémákkal küzdõ rendõrség
egy újabb folyamat bevezetésével ne nehezítse a
helyzetét. Éppen ezek azok az indokok, amelyek
elkerülhetetlenné teszik a változtatás (stratégiai
tervezés, Rendõrségi Kiválósági Modell) beveze-
tését.

Milyen rendõrség kell? Amely szolgáltat, amely
nyitott, amely hatékony, amely nem korrupt,
amely az emberekért dolgozik. Közvetlen cél:
A KORRUPCIÓMENTESSÉG.

A rendõrség, a rendõri intézkedések elleni
panaszok nagy része – mely fõleg az attitûdre
vonatkozik – megalapozott. Ennek arra kell
késztetnie a rendõrséget, hogy megkérdõjelezze a
rendészeti stílusát, a lakosság részére nyújtott
rendõri szolgáltatás minõségét.

A viselkedés megváltoztatása és a szolgálati
filozófia elfogadása csak a felsõ vezetés elköte-
lezettségén keresztül valósítható meg. Így a
rendõrség kultúrája és új vezetési stílusa tükrö-
zõdni fog a rendõri szervezet különbözõ szintjein.

Lakosság–rendõrség kapcsolatának
erõsítése
A lakosság és a rendõrség jó kapcsolatának
alapfeltétele a lakosság bizalmának elnyerése,
mely nagy elõzékenységet, megvesztegethetetlen-
séget és igazságosságot követel. Ezenfelül a rend-
õrségnek meg kell ismernie a közösség rendészeti
igényét.

Amennyiben a lakosság elvárását nem ismeri a
rendõrség, úgy természetesen nem is tud annak
megfelelni. Ennek az lesz a következménye, hogy
tovább csökken a lakosság elégedetlensége, a
rendõrségbe vetett bizalom; tovább nõ a különb-
ség a rendõrség által nyújtott szolgáltatás és a
lakossági elvárás között.

Amennyiben a közösség nem segíti a bûnözés
csökkentésére és megelõzésére tett rendõri kez-
deményezéseket – a rendõrségi hír-, információ-
szerzést, a 107-es/112-es segélykérõ vonalak hasz-
nálatát stb. –, akkor ezzel gyengíti a rendõrség
hatékonyságát, és egyben növeli a lakosság bûnö-
zéssel kapcsolatos költségeit.

A rendõri testületet folyamatosan érik kri-
tikák. Lehet kényelmetlen, kellemetlen – az
önelemzést el kell végeznie a rendõrségnek.
Amennyiben önelemzést végez, és annak ered-
ményérõl tájékoztatja a közvéleményt, ezzel
gyakran szolgáltat alapot a kritikának. Elköte-
lezett vezetéssel, elszánt állománnyal betarthatja
a rendõrség a lakossággal kötött kváziszerzõdést.

Amennyiben a rendõrség mûködtetéséhez
nyújtott költségvetés nem biztosítja a korábbi
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színvonal megtartását, az a lakossági elégedettség
csökkenéséhez vezethet.

Minõségi mutatók
Egy-egy bírálat azt sugallja, hogy a rendõrség
néhány területen nem volt képes megfelelni a
lakossági elvárásoknak: például nem megfelelõ a
rendõrségnél alkalmazott rendészeti stílus, a
nyújtott szolgáltatás minõsége, néhány rendõr
magatartása. Egyben az is érezhetõ, hogy eltér a
rendõrség és a lakosság véleménye a rendõrség
hatékonyságáról.

A rendõrség tisztában van azzal, hogy haté-
konyságának mérését olyan egyszerûsített meny-
nyiségi statisztikákra korlátozták, mint pl. a fel-
derítési mutatók, az ellopott gépjármûvek száma
stb. Ezek azonban nem tükrözik azt a sokrétû
munkát, amit a rendõrség a lakosság érdekében
végez.

Megfigyelhetõ, hogy ezek a statisztikák hozzá-
vetõlegesen sem tükrözik a rendõrség nyújtotta
szolgáltatás minõségét, valamint a lakosság
elégedettségét; azonban nagymértékben segíte-
nek meghatározni a rendészeti prioritásokat és a
hatékonyság belsõ mércéit. Ettõl függetlenül új
hatékonysági, illetve minõségi mutatók beveze-
tése elengedhetetlen.

A rendõrség olyan komplex szolgáltatást nyújt
a lakosságnak, mely számos területének telje-
sítménye statisztikai mutatókkal nem mérhetõ. 
A lakossággal való kapcsolattartás mérésének
egyik fõ mérési formája a visszacsatolás lehetõsé-
gének biztosítása, az ügyfelek véleményének
megismerése.

A rendõrség hatékonyabb és technikailag fejlet-
tebb, mint korábban, mégis úgy tûnik, hogy a
lakosság nem elégedett a testület munkájával.

Rendõrségi Kiválósági Modell
Mit tekint a rendõri vezetés sikernek?

Milyen teljesítményt kell a szervezet tagjainak
elérni ahhoz, hogy tevékenységét sikeresnek
értékelje a vezetés?

Olyan tevékenységnél, mint a rendõri munka,
nem könnyû a teljesítménymérés, sok absztrakt
elemet tartalmaz, ezért sajátos teljesítménymu-
tatók tervezése, bevezetése feltétlenül szükséges.

Az egyéni teljesítmények összessége mutatja
meg a szervezet teljesítményét, amely tájékoztat-
ja a vezetést arról, hogy a kitûzött célokat az adott
idõszakban a szervezet elérte-e vagy sem.

Az EU-csatlakozás a társadalmi szereplõk közötti
együttmûködések területén jelentõs változásokat
kíván meg:

– emberi jogok liberalizációja,
– társadalmi kontrollszerep erõsödése az állam,

illetve annak szolgáltatásai felett,
– partnerségi viszonyok erõsítése,
– decentralizáltabb mûködés (regionalizálódás

stb.).

Mindezek az általános, a társadalmi, az emberi lét
minõségében domináló hatások a rendõrség
mûködését, szerepeit is átrendezik, más követel-
mények elé állítják.

Ezért fontos, hogy a Magyar Köztársaság
Rendõrségének minõségfejlesztése az ilyen „filo-
zófia” szerinti mûködés irányába elmozduljon. Ez
egy folyamat, elsõdlegesen kultúraváltási folya-
mat, amit a humán elem és rendszerek változ-
tatásával (hosszabb távon struktúraváltozással)
lehet és kell intenzifikálni.

Fontos, hogy a Magyar Köztársaság Rendõr-
ségének legyen önálló kiválósági modellje, ami az
európai mintáknak megfelel, s ami a minõségfej-
lesztést, -irányítást a rendõrség belsõ irányítási és
fejlesztési tevékenységrendszerébe integrálva
mûködteti.

Fontos a társadalmi szereplõkkel, ügyfelekkel,
lakossággal, saját munkatársaikkal, partner
szervezetekkel, civil szférával való együttmûkö-
dés és az új értékrendek feléjük való megjelení-
tése.

A Rendõrségi Kiválósági Modell teljes rendõr-
ségre vonatkozó fokozatos bevezetésére 2 év alatt
nyílik mód; ez idõ alatt az önfejlõdés a kieme-
lendõ, míg azt követõen az összehasonlíthatóság
is megjeleníthetõ.

A mérhetõség fontossága
Pozitív irányultságú, azonban a tényeken alapuló
fejlesztõ- és értékelõrendszer fokozatos kiépítése
és fejlesztése, társadalmi és kormányzati elfogad-
tatása és mûködtetése érdekében:
– a szervezeti eredményesség mérésének csak kis

részét képezi a „rendõrségi statisztika”;
– a helyes önértékelés igényeinek kialakulása;
– a hibákkal való szembenézés a belsõ célorien-

tált, lokális javítást szolgálja;
– az eredmények nyilvánvalóvá válása a külsõ

partnerek (civil szervezetek, önkormányzat)
elismerésének reális alapjává válik.

A sikeresség feltételei
Tárgyi:
– az RKM bevezetésének nincs(!), a fejlesztési

hatékonysági, hatásossági programoknak, pro-
jekteknek lesz, amit mindig a vizsgálat deter-
minál.
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Személyi: 
– a meglévõ állomány tudatos átképzése, a

kiválósági szemléletnek a szervezet értékrend-
jébe való integrálása, illetve az ehhez kapcso-
lódó ösztönzési elemek megjelenítése;

– országos kiterjesztés esetén rendszergazdai
szerepeket ellátó személyek és szervezetek biz-
tosítása a meglévõ állományból.

Szervezeti:
– rugalmasabb és projektszerû mûködésre való

átállás megvalósítása.

A Magyar Köztársaság Rendõrsége hosszabb
távon nem kerülheti ki a stratégiai tervezés be-
vezetését, amely magával hoz egyfajta struktúra-
váltást is.

A minõségirányítás tapasztalatai
a Fejér Megyei 

Rendõr-fõkapitányságon*

– Lõrinczné Bubla Éva**–

„Condita decrescit, vulga sientia crescit.”
„Az elrejtett tudás csökken, a másokkal közölt ellenben gyarapszik.”

2000. év májusában a Fejér Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság vezetése egy ISO-szabványon alapuló
minõségirányítási rendszer kiépítését határozta
el. A feladat elvégzéséhez 2 fõt függetlenítettek
(minõségirányítási csoport) addigi munkakörük-
bõl, akiknek elõtanulmányaik lehetõvé tették
ennek a nagyszabású munkának az elvégzését.

Mivel az ISO 9001:2000 szabvány teljesen új
volt akkor – 2000 végén fogadták el végleges vál-
tozatát – és úgynevezett „harcoló”, elsõvonalas
rendõri szervezetben (fõkapitányság, rendõrkapi-
tányság, rendõrõrsök) még nem építettek ki
minõségirányítási rendszert, ezért egy külsõ fel-
készítõ cég segítségével kezdtünk hozzá a fel-
adathoz.

A rendszer gerincének kialakítása – az egy-
séges dokumentáció, a folyamatok kapcsolatrend-
szerének feltérképezése, a szabványban elõírt 
ún. rendszereljárások kidolgozása – a minõség-
irányítási csoport feladata volt, míg a rendõr-
szakmai folyamatok azonosításában, az azokra
vonatkozó minõségirányítási eljárások kidolgo-
zásában részt vettek az adott szakterületen 
dolgozó kollégák is.

Munkánkat a szervezet támogatta és támo-
gatja, nincs tudományos (pl. egyetemi, fõiskolai)
támogatásunk. A szervezet vezetése ugyanakkor
lehetõvé tette szakirodalom vásárlását, valamint
minõségügyi szakmai konferenciákon, elõadá-
sokon való részvételi lehetõséget is biztosított.

Alapvetéseink:
– a szabványos, külsõ fél által tanúsított mi-

nõségirányítási rendszer az, amely igazoltan
bizonyítja az európai normának való meg-
felelést;

– közvetlen környezetünkben az ipari, egész-
ségügyi, oktatási és közigazgatási szerveze-
tek nagy többsége szintén ISO-szabvány
szerint tanúsított minõségirányítási rend-
szerrel bír, ebben a környezetben tehát cél-
szerû ilyennek a birtokában lenni;

– a közrend – közbiztonság, a rendõrség regio-
nális kompetenciája;

– bizonyítást nyert, hogy kiépítése és mûköd-
tetése sajátos szervezetünkben is megvaló-
sítható;

– a szervezet vezetése stratégiai eszközként,
„középtávú szervezési csomag”-ként alkal-
mazza mûködésének és eredményeinek javí-
tása érdekében.

Sajátosságaink:
– lineáris katonai-törzskari szervezeti for-

ma, funkcionális munkamegosztás jellem-
zi, amely egyrészt a felülrõl lefelé építke-
zés folyamatát teszi lehetõvé, másrészt
harmonizál a MIR rendszerének struktú-
rájával;

– dekoncentrált tükörszervezet, vagyis az
alapfeladatok minden szervezeti egységnél

** A 2003.június 4-i rendezvényen elhangzott elõadás szerkesztett változata.
** Minõségügyi fõelõadó, Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság, lorincznebe@mail.orfk.b-m.hu.
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megegyeznek, eltérés a hatáskörben mutat-
kozik;

– a MIR kiépítése 1 fõkapitányságot, 6 rendõr-
kapitányságot, 10 rendõrõrsöt érintett Fejér
megyében – mintamodell-értékû, hiszen
országosan 20 fõkapitányság, kb. 160 rend-
õrkapitányság és közel 500 rendõrõrs mû-
ködik;

– a tanúsítás a klasszikus rendõri alapfolyama-
tok, alapfeladatok mindegyikére vonatkozik;

– a szervezet folyamatosan, napi 24 órában
végzi tevékenységét.

Integrált rendszer, hiszen magában foglalja a
rendõri munka alaprendszereit, a szervezet vala-
mennyi egységére és szintjére vonatkozik, egy-
ségesíti az azonos feladatokat (pl. raktározás), és
bekapcsolja az egyéb központi elõírások szerinti
feladatokat, mint a munka-, baleset- és tûzvéde-
lem, belsõ ellenõrzés, humán és logisztikai folya-
matok. 

A MIR kiépítése és mûködtetése során külön-
bözõ minõségtechnikákat alkalmaztunk, honosí-
tottunk meg a szervezetben, amelyek újdonságuk
ellenére is könnyen megtanulhatók, egyszerûen
kivitelezhetõk, és eredményeik a visszacsatolás
érdekében gyorsan rendelkezésre álltak.

Néhány példa csak a sok közül:
– rendõrkapitánysági szinten félévente SWOT

és PEST elemzés,
– kereszt belsõ auditálás, hibafa,
– folyamatos lakossági és munkatársi elége-

dettségmérés,
– a belsõ auditok által feltárt eltérések ábrá-

zolása hibafa segítségével stb.

A MIR kiépítése és mûködtetése során olyan ta-
pasztalatokat szereztünk a kidolgozás metodiká-
jában, módszerek alkalmazásában, oktatásban,
minták kidolgozásában, amelyek lehetõvé teszik,
tehetik, hogy igény szerint segítsünk a rendõri
szerveknek akár régiós, akár országos szinten is.

A MIR kiépítésének metodikájával, folyamatá-
val, eredményeivel 2002-ben az IIASA-SHIBA-
pályázaton oklevél elismerésben részesültünk.

A MIR kiépítése során új mutatószámokat
vezettünk be, amelyekkel a szervezet folyama-
tainak mûködését mérhetjük, a szokásos rendõri
statisztikák adatain kívül más dimenziókban is
vizsgálhatjuk azok hatékonyságát. A szervezet
minõségtérképét alapul véve alakítottuk ki az ún.
minõségmutatók rendszerét. Ezekre egy-egy pél-
dát mutatnék:
Elvárt minõség mérése

telefonos közvéleménykutatás 
1000 fõs mintán.

Teljesített minõség
rendõrségi statisztikai mutatók,
pl.: felderítési mutató, eredményességi   
mutató stb.;
minõségügyi mutatók,
pl.: Michigani fluktuációs hányados stb.

Tervezett minõség
éves szakmai és minõségcélok.

Összehasonlítás
EFQM-modell szerinti önértékelés.

Észlelt minõség mérése
SERVQUAL módszer.

Kicsit bõvebben az emelt minõség ún. SERV-
QUAL módszerérõl.

A szolgáltatások minõségét a kézzelfogható és
kézzel nem fogható összetevõk összessége együt-
tesen határozza meg. A szolgáltatás folyamatának
egészét lefedõ 10 összetevõ elemet (megbíz-
hatóság, fogékonyság, hozzáértés, elérhetõség,
udvariasság, kommunikáció, hitelesség, bizton-
ság, az ügyfél megértése, kézzelfogható tényezõk)
Parasuraman és társai 5 minõségdimenzióba cso-
portosították. Ezek: a kézzelfogható tényezõk;
megbízhatóság; fogékonyság (készség); bizalom
(biztosítás/ígéret), empátia (1. ábra).

1. ábra. Az észlelt minõség csoportosítása
minõségdimenziókba

Összeállítottak egy olyan standard kérdõívet,
amely mindenfajta szolgáltatás minõségének mé-
réséhez használható. A kérdõív 22 kérdés mentén
kérdez rá a szolgáltatás 5 dimenziójára pozitív és
negatív kérdések formájában. A kérdõívek ki-
értékelésére 7 fokozatú Likert skálát alkalmaz.
Lehetõség van a kérdõív egészét, az egyes minõ-
ségdimenziókat, az egyes kérdéseket értékelni, de
tetszõleges csoportosítással faktoranalízis is
alkalmazható.

Azért döntöttünk ennek az elégedettségmérési
módszernek az alkalmazása mellett, mert olcsó,
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kiértékelése egyszerû, nem igényel speciális hoz-
záértést, a szervezet 24 órás üzemmódjában is
alkalmazható, lehetõvé teszi, hogy pillanatfelvétel
helyett az elégedettség alakulását, mértékét
folyamatosan figyelemmel kísérhessük mind a
lakosság, mind a dolgozók (vezetõk, állomány)
tekintetében.

A lakosság azon körét definiáltuk „elsõdleges
ügyfél”-ként, akik a rendészeti ügyfélfogadásokon
keresik fel a szervezetet, valamint azokat, akik az
ügyeleti szolgálatnál tesznek panaszt, bejelentést
(24 órás üzemmód!), a szolgáltatás igénybevétele
után tölthetik ki az alkalmazott kérdõívet.

2001. évtõl negyedéves bontásban rendelke-
zünk elégedettségi adatokkal rendõrkapitánysá-
gonként. Érdekesség még, hogy az egyes kapi-
tányságok adatait nem egymással, hanem saját
elõzõ negyedéves, éves adataival hasonlítjuk, a
fejlõdést önmagukhoz képest regisztráljuk.

2002 decemberében kísérleti jelleggel EFQM-
modell szerinti önértékelést végeztünk 3 szerve-
zeti egységnél, kérdõíves módszerrel, értékelõcso-
portok segítségével. Eredményét pókháló-dia-
gramon ábrázolva pontosan tükrözte az erõssé-
geket és definiálta a fejlesztendõ területeket, 
segítve ezzel a vezetõi döntéseket (2. ábra). Éves
rendszerességgel alkalmazzuk valamennyi szer-
vünknél 2003. évtõl.

Ez évi rendszerfejlesztési tervünkben szerepel
a BS 7799 (ISO 17 799) szabvány szerinti Infor-

mációvédelmi Irányítási Rendszer kiépítése,
2004. évi tanúsíttatása és így egy integrált minõ-
ségirányítási rendszer kialakítása, mûködtetése.

A minõségirányítási rendszer bevezetésével és
mûködtetésével a szervezet tevékenységének,
mûködésének, eredményeinek minden területén
folyamatos, egyenletesnek mondható javulás
tapasztalható. Az alkalmazott módszerek segítik
a szemléletváltás, a minõségkultúra, minõség-
tudat kialakulását, mint középtávú stratégiai
eszköz igazolja a hozzá fûzött reményeket.

„GRANADATIM TENDIMUS AD ALTA.”
„FOKOZATOSAN EMELKEDÜNK FELFELÉ.”
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2. ábra. Az eredmények összehasonlítása

** A minõségirányítás aktuális kérdései a hon- és rendvédelem területén c. rendezvényen tartott elõadás szerkesztett változata.
** Mérnök õrnagy, HM Technológiai Hivatal Rendszertanúsító osztály, osztályvezetõ-helyettes. Rendszertanúsítási minõségirányítási 

vezetõ.

A HM Technológiai Hivatal tapasztalatai 
a NATO AQAP normatív dokumentumok szerint tanúsított

szervezetek felkészültségérõl*

– Gyöngyösi Ferenc** –

A katonai minõség tényezõi
A katonai minõségirányítás tárgya Magyar-
országon a hadfelszerelési anyagok (hadianyagok
és haditechnikai eszközök) beszerzésének minõ-
ségbiztosítása, mivel a hadfelszerelési anyagokkal
és ezen belül a haditechnikai eszközökkel szem-
ben támasztott követelmények rendkívül szigo-
rúak. E szigorú követelmények miatt a pol-
gáritól eltérõ, katonai minõségirányítási rend-
szer alakult ki. A NATO-hoz történõ csatlakozá-
sunkat követõen ugyanez a tendencia mutatko-
zott, hiszen a NATO minõségpolitikájában

megfogalmazottak szerint a tagországok védelmi
képessége (mint a védelmi erõk elsõdleges fel-
adata) nagymértékben függ a fegyverrendszereik
minõségétõl, ezért e fegyverrendszerek minõségét
a szállítótól való kiszállításuk elõtt jó elõre biz-
tosítani kell. A modern és nagy bonyolultságú
fegyverrendszerek kifejlesztéséhez szükséges
hosszú idõ és magas költségek miatt a vevõnek
jogot kell kapnia arra, hogy teljesen áttekintse az
általa igénybe vett szállítók tervezési és gyártási
tevékenységét, hogy ezáltal bizalma legyen a
létrehozott fegyverrendszerekben.
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Mit jelent a „polgáritól eltérõ” kifejezés?
• A hadsereg számára létkérdés a termékek

megbízhatósága, mivel az általa használt
eszközök, felszerelések (repülõgépek, rakéták,
irányítási rendszerek, fegyverek, védõeszközök
stb.) adott esetben egyrészt életmentõ funkciót
töltenek be, más körülmények között meghibá-
sodásuk katasztrófához vezethet. Például egy
vadászrepülõgép vészelhagyó rendszere (kata-
pultrendszere) fontos életmentõ funkciót tölt
be, és a vadászrepülõgép egy önálló és auto-
matikusan mûködõ, nagy bonyolultságú rend-
szere. Amennyiben a vadászrepülõgép meg-
hibásodik, majdnem biztos a katasztrófa be-
következése, ugyanakkor a katapultrendszer
megfelelõ mûködése esetén az emberélet meg-
menthetõ. Kétség sem fér hozzá, hogy ezeknek
az eszközöknek jól kell mûködniük.

• A hadseregben rendszeresített berendezések
túlnyomó többsége összetett és fejlett tech-
nológiát képviselõ, veszélyt hordozó termék. Ez
a körülmény kényszerít az integritás teljes körû
hatásainak ismeretére, és teszi tervezésüket,
fejlesztésüket és gyártásukat bonyolultabbá.

• A hadsereg által használt felszerelések külön-
legesen extrém körülmények között kerülnek
alkalmazásra, úgymint szélsõséges klíma- és
terepviszonyok, sérülésveszély, eltérõ képzett-
ségû és intelligenciájú kezelõállomány stb. A
szélsõséges klimatikus viszonyok fontossága az
elmúlt hónapokban mindenki szeme láttára
bizonyosodott be, gondoljunk csak az iraki há-
borúra. Bármilyen minõségi hiba sokkal gyor-
sabban bekövetkezik az igénybevétel ilyen jel-
legû intenzitása, az elkerülhetetlen terhelés
mellett.

• A minõségirányítási rendszerrel jelentõs költ-
ségek takaríthatók meg. Köztudott, hogy 
az életciklusköltségek isme-
rete, továbbá a tervezés és
megvalósítása során a ter-
mék hasznos funkciói meg-
létének, a káros vagy feles-
leges funkciói hiányának
biztosítása e tevékenységek
korai szakaszában tartozik
a leggazdaságosabb módsze-
rek közé. Természetesen a
minõségirányítási rendsze-
rek bevezetése, mûködte-
tése és tanúsítása anyagi
erõforrásokat igényel, de
egy jól mûködõ szervezet a
minõségirányítási rendszere
révén képes ezen kiadáso-
kon felül is nyereséget ter-
melni.

A katonai minõségbiztosítás alapelve
A bevezetõben leírtakból adódóan (Az ország
védelmi képessége nagyban függ a védelmi rend-
szerek és eszközök minõségétõl, ezért megfele-
lõségüket még a szállítás elõtt biztosítani kell.)
kiemelt felelõsség hárul három résztvevõre:

• Felhasználók (alkalmazó és ellátó)
A felhasználó (alkalmazó) megfogalmazza és
definiálja az igényt, továbbá elemzi, értékeli az
üzemeltetés vagy felhasználás eredményeit, a
kivitelezés megfelelõségét, észrevételeit pedig
visszacsatolja a kormányzati (katonai) minõ-
ségbiztosítás szervezetéhez.

• Katonai felhasználású termékek fejlesztéséért
és beszerzéséért felelõs szervezetek
A fejlesztést irányító intézmény és a beszerzõ
szervezet elõírja a mûszaki és minõségi köve-
telmények specifikációit, meghatározza a
felügyeleti és ellenõrzési tevékenységek
típusát, terjedelmét és az eljárás rendjét. 
A fejlesztés és beszerzés folyamatához kap-
csolódik a kormányzati (katonai) minõségbiz-
tosítás feladata, amely a szerzõdéses követel-
mények kidolgozására, a szállító, illetve ter-
méke megfelelõségének felügyeletére és tanú-
sítására irányul.

• A hadfelszerelési anyagokat elõállító és a kap-
csolódó szolgáltatást nyújtó szervezetek
A szervezet mint szállító felelõs az ajánlatá-
ban leírtaknak való megfelelõségért, a szerzõ-
désben vállalt követelmények kielégítéséért,
az átvételre felajánlott termékek minõségéért.
Ennek érdekében a szállító a minõség sza-
bályozására fenntart egy olyan rendszert,
amely követi az elismert nemzetközi gyakor-
latot.

1. ábra

A KATONAI MINÕSÉGIRÁNYÍTÁS RÉSZTVEVÕI
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DOKUMENTÁCIÓ

ELLENÕRZÉS,
FELÜGYELET

ÉSZREVÉTELEK,
TAPASZTALATOK

MINÕSÉGBIZTOSÍTÁSI
KÖVETELMÉNYEK,

KOCKÁZATFELMÉRÉS

ANYAGNEMFELELÕS
FÕNÖKSÉGEK

HM TECHNOLÓGIAI
HIVATAL

IPAR
KERESKEDELEM CSAPATOK



MAGYAR MINÕSÉG 15

A minõség elérése érdekében a partnerek köte-
lezõen együttmûködnek és információikat szük-
séges mértékben megosztják egymás között.
Követelményként támasztják, hogy a minõség
szabályozását már a tervezés idõszakában, tehát 
a lehetõ legkorábban el kell kezdeni.

A NATO-elvek a katonai minõségbiztosítás
területén
Nemzetközi beszerzések minõségszabályozására
a NATO kidolgozott egy minõségbiztosítási doku-
mentumgarnitúrát (AQAP-kat) abból a célból,
hogy egységes feltételek elõírásával segítse a
NATO-tagállamok és szervezetek közötti kapcso-
lat kialakítását és bizalom erõsítését egymás
munkája iránt.

A NATO szövetségi minõségbiztosítás a tag-
országoknál kifejlesztett és mûködtetett nemzeti
(kormányzati) rendszerre támaszkodik. Ebbõl
kiindulva viszont megköveteli a nemzeti minõség-
biztosítási rendszerek NATO-kompatibilitását. 

Az együttmûködés minõségbiztosítási területét
NATO-államok által ratifikált Szabványosítási
Megállapodás (STANAG-sorozat) szabályozza.
Ezek közül kiemelt jelentõségû a nemzeti katonai
minõségbiztosítás kölcsönös elfogadásával foglal-
kozó STANAG 4107, amelynek tartalma: „Az
Állami Minõségbiztosítás kölcsönös elfogadása és
a szövetségi Minõségbiztosítási Kiadványok
(AQAP) alkalmazása.” A STANAG 4107 NATO-
szabvány magyarországi ratifikálása megtörtént,
alkalmazásbavételi dátuma 2003. január 1.

AQAP 110
NATO

minõség-
biztosítási
követelmé-
nyek a ter-
vezéshez,
fejlesztés-

hez és
gyártáshoz

AQAP 120
NATO

minõség-
biztosítási
követel-

mények a
gyártáshoz

AQAP 130
NATO

minõség-
biztosítási
követel-

mények az
ellenõrzés-

hez és a
vizsgálat-

hoz

AQAP 131
NATO

minõség-
biztosítási
követel-

mények a
végellen-
õrzéshez

SSTTAANNAAGG  44110077

Fõ ismeretek:
AQAP 100 - Elv/választék
AQAP 170 - GQA program

Alapvetõ ismeretek:
ISO 8402

AQAP 159AQAP 119 NATO útmutató az AQAP110, 120,
130 alkalmazásához

AQAP 150
NATO

minõség-
biztosítási
követel-

mények a
szoftver

fejlesztés-
hez

AQAP 160
NATO

minõség-
biztosítási
követel-

mények a
szoftver

teljes élet-
ciklusa

alatt

AQAP 169

2. ábra. A jelenleg érvényes AQAP-k

Az AQAP-kiadványok érvényességi körük szerint
két típusra oszthatók:

• az elsõ csoportba tartozó AQAP-k (szerzõdés
típusúak) elõírják a szállító (kivitelezõ) részére
– terméke megfelelõségének garanciájaként –

minõségirányítási rendszerének elvárt fokozat
szerinti mûködtetését, 

• a második csoportba ún. útmutató típusú
AQAP-k tartoznak, amelyek általános infor-
mációt tartalmaznak a minõségirányítás
gyakorlati feladatairól. 

STANAG 4107

AQAP 119 NATO-útmutató az AQAP 110, 120,
130 alkalmazásához

AQAP 159 AQAP 169
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A jelenleg érvényes AQAP-garnitúra az 1994-es
ISO 9000-es sorozatú szabványokra épül, amelyek
átdolgozása a 2000. év végére elkészült. Ezt köve-
tõen kezdõdött az AQAP-k átdolgozási folyamata.
A korábbi sorozathoz képest a változás: egyrészt az
elnevezésben megjelenik a 2000-es sorozatra utaló
2-es szám, másrészt újként jelenik meg a minõség-
tervek elkészítésére vonatkozó útmutató (AQAP
2105 kiadása). A jelenlegi AQAP-garnitúra 2004.
december 31-ig érvényes (szerzõdéses követel-
ményként való elõírása, eszerint kiépített minõség-
irányítási rendszerek tanúsítása). A 2000-es
sorozatú AQAP-k várhatóan 2003 végén kerülnek
kiadásra, tehát az átmenet idõszak egy év.

Katonai minõségbiztosítás Magyarországon
A HM Technológiai Hivatal alapító okiratában
(54/2001. HM határozat) felhatalmazást kapott a
katonai minõségbiztosítási tevékenység végzésére.

Fõbb feladatok:
• A hadfelszerelési anyagok, valamint az ezekhez

kapcsolódó szolgáltatások minõsítésének ter-
vezése, szervezése, irányítása, végzése és
megfelelõségük igazolása;

• Az állami (katonai) minõségbiztosítás (Govern-
ment Quality Assurance);

• A NATO AQAP (Allied Quality Assurance
Publication – Szövetségi Minõségbiztosítási 
Kiadvány) szerint kiépített minõségirányítási
rendszerek tanúsítása.

Katonai minõségirányítási rendszerek felülvizs-
gálatának helyzete.

A HM Technológiai Hivatal akkreditált tanúsító
szervezetként végzi az MSZ EN ISO 9001:2001,
valamint a NATO AQAP 110, 120, 130, 160
szabványok követelményei szerint kiépített
minõségirányítási rendszerek tanúsítását. 
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AQAP 2000 Az életciklus alatt az integrált
rendszerekre irányuló minõségpolitikaHivatkozások:

ISO 9000:2000, STANAG 4159
ISO/IEC 12207, ISO 10012-1, ISO 10006,
ACMP, ARMP, STANAG 4174
AQAP 2050 (várható), ISO/IEC 15288 AQAP 2070 NATO kölcsönös állami

minõségbiztosítás átruházási folyamat.

AQAP 159AQAP 2009 NATO útmutató az AQAP-2000 sorozat használatához
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3. ábra. A tervezett AQAP 2000 struktúrája

STANAG 4107

Hivatkozások:
ISO 9000:2000, STANAG 4159
ISO/IEC 12 207, ISO 10 012-1, ISO 10 006,
ACMP, ARMP, STANAG 4174
AQAP 2050 (várható), ISO/IEC 15 288

AQAP 2000 Az életciklus alatt az integrált
rendszerekre irányuló minõségpolitika

AQAP 2070 NATO kölcsönös állami
minõségbiztosítás átruházási folyamat
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követelmé-

nyek a
leszállí-
tandó

minõség-
tervekhez

AQAP
160

NATO
minõség-
biztosítási
követel-

mények a
szoftver

teljes
életciklu-

sához

AQAP
150

NATO
minõség-
biztosítási
követel-

mények a
szoftver-

fejlesztés-
hez

AQAP 2009 NATO-útmutató az AQAP 2000 sorozat használatához AQAP 159 AQAP 169
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2003. februárjától az AQAP-k magyar katonai
szabványokként kiadásra kerültek. Figyelembe
véve, hogy az AQAP 2000-es sorozat átdolgozása
folyamatban volt, ezek elõlapos szabványok, azaz
a magyar nyelvû elõlapok mögött az eredeti angol

nyelvû változat állt. Az új AQAP-k ugyanezen
számokkal (MSZ K 1174-1184), de már magyar
nyelven kerülnek kiadásra. Várható megjelenés
magyar szabványokként 2004 elsõ fele.

Tanúsítási területek 
A tanúsítási területekben lényeges változások nem történtek, csak annyi, hogy kiegészült az építõipari
területtel. 

Szakterület
száma

AQAP 110/120/130/160
(MSZ K 1175/1177/1178/1182)

MSZ EN ISO 9001:2001
A szakterület megnevezése

4.

5.

12.

17.

18.

19.

21.

23.

28.

31.

33.

34.

35.

Hadi felhasználású textil és textilipari 
termékek.

Hadi felhasználású bõr és bõrtermékek.

Katonai felhasználású vegyipari termékek.

Katonai felhasználású nyersfémek
és fémipari termékek.
Katonai felhasználású gépek 
és berendezések.
Katonai felhasználású elektromos és optikai
berendezések.

Katonai légi jármûvek.

Máshová nem besorolható katonai
felhasználású termékek.

Katonai rendeltetésû mûtárgyak építése.

Katonai hírközlés.

Informatika.

Haditechnikai kutatás-fejlesztéssel 
kapcsolatos mérnöki szolgáltatások.

Egyéb katonai jellegû szolgáltatások.

AQAP 100 MSZ K 1174 Az életciklus alatt az integrált rendszerekre irányuló minõségpolitika

AQAP 110 MSZ K 1175 NATO minõségbiztosítási követelmények a tervezéshez, fejlesztéshez és gyártáshoz

AQAP 119 MSZ K 1176 NATO-útmutató az AQAP 110, 120, 130-hoz

AQAP 120 MSZ K 1177 NATO minõségbiztosítási követelmények a gyártáshoz

AQAP 130 MSZ K 1178 NATO minõségbiztosítási követelmények az ellenõrzéshez és vizsgálathoz

AQAP 131 MSZ K 1179 NATO minõségbiztosítási követelmények a végellenõrzéshez

AQAP 150 MSZ K 1180 NATO minõségbiztosítási követelmények a szoftverfejlesztéshez

AQAP 159 MSZ K 1181 NATO-útmutató az AQAP 150 alkalmazásához

AQAP 160 MSZ K 1182 A NATO integrált minõségbiztosítási követelményei a szoftverek életciklusa alatt

AQAP 169 MSZ K 1183 NATO-útmutató az AQAP 160 1. kiadásának alkalmazásához

AQAP 170 MSZ K 1184 NATO-útmutató az állami minõségbiztosítási feladatok átruházásához
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Kiknek ajánljuk a katonai minõségirányítási
rendszer mûködtetését és tanúsíttatását?
• Beszállítóknak.
• Beszállítók alvállalkozóinak.
• Azoknak, akik más NATO-tagországnak szállí-

tanak.
• NATO-beszállítók alvállalkozóinak.
• Azoknak, akik a hadfelszerelési anyagok köz-

beszerzési eljárásaiban eredményesen szeret-
nének pályázni.

Katonai minõségirányítási rendszerek felülvizs-
gálatának célja
A felülvizsgált és minõsített szervezetek mûködõ
minõségirányítási rendszere megteremti a lehe-
tõséget a Magyar Honvédség logisztikai folya-
mataiba bekerülésre tervezett, beszerzett, majd
alkalmazott hadfelszerelési anyagok (hadianya-
gok és haditechnikai eszközök), valamint az
ezekhez kapcsolódó szolgáltatások megfelelõségé-
nek és magasabb szintû minõségének és meg-
bízhatóságának biztosítására. 

Tehát a katonai minõségirányítási rendszerek
felülvizsgálata nem öncélú, feltétlenül a hadfel-
szerelési anyagok (hadianyagok és haditechnikai
eszközök), valamint az ezekhez kapcsolódó szol-
gáltatások beszerzési folyamatait kell támogat-
nia. 

A tanúsítási eljárás keretében csak és kizárólag
a mûködõ katonai minõségirányítási rendszerek
tanúsítása lehetséges. Ha ezt szó szerint vennénk,
akkor csak a meglévõ katonai szállítói kör felül-
vizsgálata lenne lehetséges. Az átmeneti meg-
oldás, hogy amennyiben a felülvizsgált szervezet
nem rendelkezik katonai jellegû szerzõdéssel,
elvégezzük a felülvizsgálatot, és az elsõ felügyeleti
auditon vizsgáljuk a teljes körû mûködést. Ez azt
jelenti, hogy egy év múlva rendelkeznie kell
katonai szerzõdéssel a felülvizsgált szervezetnek.

Tapasztalatok
A HM Technológiai Hivatal akkreditált szerve-
zetként 17 szervezetet tanúsított, és egyre inkább
fokozódik az igény a tanúsításra. Ezt bizonyítja,
hogy több mint húsz tanúsítási ajánlatot adott ki,
és jelenleg huszonöt tanúsítási szerzõdés van
érvényben. A tapasztalat, hogy elsõsorban AQAP
szerinti tanúsítási eljárásokat folytatunk le, mert
a megbízók és ajánlatkérõk többsége rendelkezik
ISO 9000-es minõsítéssel. Néhány esetben kötöt-
tünk szerzõdést, illetve adtunk ki ajánlatot ISO
szerinti tanúsításra is. Ez olyan esetekben fordul
elõ, amikor a szervezet egyrészt nem rendelkezik
sem ISO, sem AQAP szerinti minõsítéssel, és elsõ-
sorban a „katonai piacra” szállít. Törekvésünk,
hogy a HM Technológiai Hivatal tanúsítási tevé-
kenysége elismert legyen a „polgári piacon” is. 

Az eltelt idõszak azt bizonyítja, hogy jó úton
járunk.

A felülvizsgált szervezetek legtöbb esetben nagy-
fokú felkészültségrõl tesznek tanúbizonyságot, de
természetesen elõfordulnak észrevételek. Melyek
ezek?
• A követelmények nem megfelelõ adaptálása a

szervezetre. Sokszor a dokumentáció „szab-
ványízû”, nem jelenik meg benne, hogyan végzi
a szervezet a tevékenységét, hogyan biztosítja a
követelményeknek való megfelelését.

• Polgári és katonai minõségirányítási rendszer.
A szervezeteknek minden esetben egy irányí-
tási (mûködési) rendszerük van, amely meg-
felelhet többféle követelménydokumentumnak.
Ilyenek lehetnek: MSZ EN ISO 14 001, MSZ
EN ISO 9001, AQAP 110. Némely esetben a
szervezetek külön tekintik a katonai minõség-
irányítási rendszert, amely véleményem szerint
hibás nézet.

• Konfigurációirányítás. A konfigurációirányítás
teljesen új követelményként jelenik meg az
AQAP-kban, szokatlan terminológiát alkalmaz,
így sokszor elõfordul, hogy a felülvizsgálat alatt
álló szervezet nem tudja kezelni kielégítõen.
Több esetben a helyszíni audit során derül ki,
hogy tulajdonképpen korrektül végrehajtják a
tevékenységet. Ez ismételten a követelmények
nem megfelelõ adaptálása a szervezetre. A kon-
figurációirányítás nagyon fontos tevékenység
(különösen a haditechnikai termékek tervezése-
fejlesztése, gyártása során), amelynek lényege:
biztosítani, hogy az adott termék teljes életcik-
lusa során feleljen meg a dokumentációjának.
Mondani sem kell, hogy ez milyen fontos
például a gépjármûvek, repülõ eszközök, nagy-
bonyolultságú elektronikus rendszerek, szoft-
verrendszerek teljes életciklusa során.

• AQAP 4.6.4.2. követelménye. Ez a követel-
mény tulajdonképpen egy viszonylag egyszerû
NATO kiegészítés, amely három részbõl áll.
Általában elõfordul, hogy nem teljesül mind a
három rész. 

• MSZ EN 30 012-1 szabvány kötelezõ alkal-
mazása. Szintén többletkövetelmény az ISO-
követelményekhez képest. A szervezeteknek
biztosítani kell a tevékenységük során alkalma-
zott mérõeszközök konfirmált állapotát. Ez
magában foglalja a mérõeszközök kalibrált-
ságát. A fenti szabvány követelményeinek
megfelelõ konfirmálási címkézés, amelyet a
kalibrálólaboratórium helyez el, nem minden
esetben mutatja meg egyértelmûen az érvé-
nyességet. A felülvizsgált szervezet felelõssége
a konfirmált állapot feltüntetésének bizto-
sítása.
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Melyek a lényeges többletkövetelmények az
AQAP-szabványokban az ISO 9001 követelmé-
nyeihez képest?
• MSZ EN 30 012-1 szabvány kötelezõ alkalma-

zása.
• Szigorítások a fejlesztések területére – Az

IPM–HM M00543 közös rendelet határozza
meg a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kap-
csolódó dokumentációs követelményeket.

• Mozgási, ellenõrzési és betekintési jog katonai
minõségbiztosítási szervezet képviselõjének az
adott katonai szerzõdés teljesítésével kapcso-
latban.

• Minõségtervek kötelezõ elkészítése és alkal-
mazása. – Alapja jelenleg az ISO 10 005 lehet,
de ez nem kõbe vésett követelmény, ebbõl csak
a tényleges szerzõdésteljesítéshez elenged-
hetetlenül szükséges pontokat kell kidolgozni.

• Konfigurációirányítás követelménye – A koráb-
ban kifejtetteknek megfelelõen kell adaptálni
az AQAP 110/120 III. fejezetében meghatáro-
zott követelményeket a NATO ACMP 1., 6.
szövetségi konfigurációirányítási kiadványok
iránymutatása alapján.

Végezetül néhány, megfontolásra javasolt tanács
annak érdekében, hogy egy jól mûködõ, a katonai
követelményeknek megfelelni képes minõség-
irányítási rendszert építsen ki a szervezet.

Elsõdleges és nem ismeretlen szempont a nagy-
fokú vezetõi elkötelezettség, amely a személyes
példamutatáson keresztül záloga annak, hogy egy
szervezet magas szinten mûködjön, és feleljen
meg a követelményeknek.

Következõ fontos tényezõ a felkészült tanács-
adó kiválasztása, amely szükséges, de nem
elégséges feltétel, mivel egy komoly közös munka
eredménye a megfelelés.

A felülvizsgálat nem „hibakeresés”, hanem
olyan észrevételek tétele, amelyek hasznosítása
után képes a szervezet a katonai mûszaki, meg-
bízhatósági, minõségi követelményeket teljesí-
teni.

Az AQAP-követelmények minél mélyebb meg-
ismerése érdekében javasolt a Magyar Minõség
Társaság által szervezett tanfolyamokon való
részvétel, amely tanfolyamokon az elõadásokat a
katonai követelmények szerinti minõségirányítási
rendszerek kiépítésében és tanúsításában jártas
szakemberek tartják.

A Gripen Ellentételezési Megállapodás
módosítása*

– Dr. Szilágyi András** –

A kormány vonatkozó határozata alapján a Hon-
védelmi Minisztérium, a GKM képviselõi magyar
részrõl, míg a svéd védelmi tárca és a Gripen
International megbízottai svéd részrõl 2003.
február 3-án írták alá a Gripen JAS 39 típusú
vadászgépek bérletérõl szóló megállapodás módo-
sításáról, valamint az ehhez kapcsolódó Ellen-
tételezési Megállapodás módosításáról szóló ok-
mányokat.

A módosításra – mint ismeretes – a Honvédelmi
Minisztérium új mûszaki specifikációs, valamint
pénzügyi igényei alapján, több hónapos tárgyalá-
sok eredményeként került sor. 

A védelmi területen folytatott egyeztetésekkel
párhuzamosan a GKM és partnere, a svéd–brit
Gripen International között is folytak a tárgyalá-
sok az ellentételezési megállapodás egyes felté-
teleinek megváltoztatásáról. A módosított Ellen-

tételezési Megállapodás tartalmát illetõen meg-
állapítható, hogy az abban foglaltak változatlanul
megfelelnek a 2057/2001. (IV. 2.) Korm. határo-
zatban elõírt, a hadiipari ellentételezési tevékeny-
séggel kapcsolatos egyes kormányzati szempon-
toknak, sõt, a magyar tárgyaló delegációnak a
kölcsönös elõnyök hangsúlyozása mellett több
ponton is sikerült a magyar fél nemzetgazdasági
prioritásait fokozottan érvényesítenie.

Az Ellentételezési Megállapodás módosítását
illetõen a Felek a következõ fõbb alapelvekben és
részletekben állapodtak meg:
– A Bérleti Megállapodás módosítása a bérleti díj

megemelkedésével járt, így szükségessé vált az
ellentételezési kötelezettségek harmonizálása
is. Kiemelendõ, hogy a svéd fél a módosított
Bérleti Megállapodásban megállapított deviza-

** A minõségirányítás aktuális kérdései a hon- és rendvédelem területén c. rendezvényen tartott elõadás szerkesztett változata.
** Fõosztályvezetõ, GKM Befektetési és Gazdaságfejlesztési Programok Fõosztálya. Elérhetõ: szilagyia@gkm.hu.
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ellenértéket továbbra is új ellentételezési
kötelezettségvállalással teljesíti.

– A módosításnak változatlan szakmai és gazda-
sági célkitûzése a Magyar Köztársaság ipari bá-
zisához a befektetések és technológiai fejlesz-
tések (ipari, mûszaki, technológiai fejlesztések
és gyógyszeripari kutatások) révén történõ hoz-
zájárulás biztosítása, ezáltal a technológiai
kapacitások bõvítése, a minõség színvonalának
növelése, a piacok kiterjesztése és a foglalkoz-
tatás szintjének emelése.

– Tekintettel a bérleti díj növekedésére, a Gripen
International a módosított Bérleti Megállapo-
dás teljes nettó értéke, 6,565 milliárd SEK
110%-ának megfelelõ értékû ellentételezés tel-
jesítését vállalja, 7,221 milliárd SEK, azaz
187,9 milliárd forint (korábban: 114 milliárd
forint) értékben, amelynek legalább 32%-át a
befektetések teszik ki, ami 2,1 milliárd SEK,
azaz 54,7 milliárd forint (korábban: 34 milliárd
forint).

– Az ellentételezési tevékenység kifejtésére az
Ellentételezési Megállapodás hatálybalépésétõl
számított 14 éven (korábban 9 év) belül kerül
sor úgy, hogy a kötelezettségek felét 8 éven
(korábban 5,5 év) belül kell teljesíteni, amelyet
a megemelkedett ellentételezési érték, illetve
az ellentételezési befektetések megvalósulásá-
nak hosszabb futamideje indokol.

Módosult az ellentételezési megállapodáshoz csat-
lakozó ún. indikatív listák tartalma is, a változá-
sok alapvetõ célja a magyar gazdaság újabb szek-
torainak bevonása a teljesítésbe:
– az építõipari befektetések területén új elem-

ként jelent meg az út, a vasút, illetve a repülõ-
tér építése;

– a befektetési területek listájára felkerült a
Budapesten kívüli helyszíneken megvalósuló
szállodaépítés, így különösen a gyógy- és well-
ness-szállók építése;

– a beszerzés tárgyára való tekintettel, kiemelt
haditechnikai befektetési területként fogjuk
figyelembe venni a repülõtechnikába történõ
befektetéseket;

– mivel felmerült, hogy a harcászati repülõgépek
üzemeltetése kapcsán igény mutatkozik bizo-
nyos javító-karbantartó szolgáltatások elvégzé-
sére, ezért az exportlista kiegészült ezzel a szol-
gáltatással;

– a kiemelt exportszolgáltatások kiegészültek a
kijelölt vállalatok és a velük együttmûködõ be-
tegbiztosítók szervezésében Magyarországra
gyógykezelési célra érkezõ turizmusból eredõ
bevételekkel;

– a hazai szoftvergyártás és -fejlesztés területén
a jövõben nem csak kizárólag a befektetéseket,

hanem a magyar szoftverexportot is kiemelten
fogjuk elismerni;

– az iparjogvédelem körébe tartozó szellemi ter-
mékek (szabadalom, használati minta, fél-
vezetõk topográfiája stb.) létrehozásának ösz-
tönzése érdekében az idetartozó termékek, il-
letve azok kifejlesztése felkerültek a kiemelt
magyar exporttermékek listájára;

– a befektetési területek mellett a szolgáltatások
listájára is felkerültek a K + F szolgáltatások
az üzleti szféra társfinanszírozásának elõmoz-
dítása érdekében, ezért elismerést nyernek a
felek intézményei, vállalatai által közösen
finanszírozott, elsõsorban alkalmazott kutatás-
fejlesztési teljesítmények;

– preferált befektetési területekké váltak az ipari
parkok területén mûködõ vagy az ott létre-
hozandó gazdasági társaságokba történõ be-
ruházások.

A korábbi helyzethez képest változott a beruházá-
sok területi orientálását célzó regionális preferen-
ciák rendszere is:

A 0,8-as faktorral kiemelt települések köre
lényegesen bõvült. Ezentúl valamennyi olyan
településnél alkalmazható ez a szorzó, amelyek
nem érik el a 24/2001. (IV. 20.) OGY határozat
alapján számított komplex fejlettségi mutató
országos átlagának 50%-át. Korábban 4 város
(Debrecen, Miskolc, Pápa és Szolnok), valamint a
vonzáskörzethez tartozó 58 település tartozott e
körbe, míg az új struktúra 78 kistérség 1586
települését foglalja magába.

Az ellentételezés, rendeltetésének megfelelõen,
jelentõs mértékben enyhíti a repülõgépek bérlete
kapcsán az ország fizetési mérlegére gyakorolt
nyomást. Az új befektetések révén jelentõsen hoz-
zájárul a foglalkoztatás szintjének emeléséhez, a
technológiai színvonal fejlesztéséhez. A magyar
vállalkozások, így több ezer kis- és középvállal-
kozás számára új exportpiacok nyílhatnak meg,
illetve az ellentételezés révén tõkebevonásra lesz
lehetõségük.  

Az ellentételezés ezzel párhuzamosan hosszabb
távon lendületet adhat a magyar–svéd és brit gaz-
dasági kapcsolatok számottevõ bõvüléséhez,
továbbá az ipari és kutatás-fejlesztési együtt-
mûködés megerõsödéséhez.

Végül információként két további honvédségi
ellentételezési programot is megemlítek. Az
egyik: URH rádiók beszerzése.

Szerzõdéskötés 2003. március 11-én, a nyertes
norvég Kongsberg Defence Communications AS
céggel.
– Ellentételezési kötelezettség: a szállítási szer-

zõdés értékének 180%-a = 44 Mrd HUF.
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– Ebbõl befektetés: 31% = 13,6 Mrd HUF.
– Közvetlen ellentételezés: 31%  – ipari kooperá-

ció magyar partnerekkel  = 13,6 Mrd HUF.
– Teljesítési határidõ: 9 év 8 hónap.

A másik: Gépjármû-beszerzési Program.
15 éves szállítási és ellentételezési keretszerzõ-
dések:
– Ikarus-Trade – busz.

– RÁBA-Jármû Kft. – terepjáró gépjármûvek.
– IVECO – közúti jármû kategória.

Kötelezõ 20%-os hazai beszállítás és a gépjármû-
iparhoz kapcsolódó haditechnikai befektetés vál-
lalása.

Az offset kötelezettség a szállításhoz/import-
hányadhoz igazodik.

* Az MMT Hon- és Rendvédelmi Szakbizottságának vezetõségi tagja. Minõségbiztosítási felügyeletvezetõ, Dunai Repülõgépgyár Rt. 

A minõség és a repülésbiztonság kapcsolata
– Dr. Sipos István* –

Minõség a repülésbiztonságban
Amikor egy légijármû-javító vállalat szolgáltatá-
sának minõségérõl beszélünk, akkor a vállalat tel-
jes produktumát, valamennyi szervezetének tevé-
kenységét sûrítjük össze egy szóba. 

A javítóvállalat dolgozói a minõséghez, annak
biztonságtartalmához döntõ módon járulnak hoz-
zá. Mivel egy légijármû-javító vállalat elsõdleges
szolgáltatása – a légialkalmas légi jármû – egy
szolgáltatási láncolat végeredményeként jön létre,
ahol maguk a vállalati szervezetek egymás szol-
gáltatásainak szállítói, illetve vásárlói vagy fel-
használói, ezért a minõség létrehozása (jelen eset-
ben a biztonságos repülés végrehajtására alkal-
mas légi jármû) és fenntartása a minõségirányítás
rendszerszerû értelmezésétõl függ.

A minõség (repülésbiztonság) eléréséhez szükség
van arra, hogy a javítóvállalat minden szintjén:
– nyilvánuljon meg a minõségi elvekkel szembeni

elkötelezettség,
– épüljön fel egy minõségirányítási rendszer,
– ez a rendszer folyamatosan vizsgálja és javítsa

a szolgáltatás minõségét, vagyis jelen esetben
növelje a repülés biztonságát,

– a szolgáltatás fogadóinak, felhasználóinak véle-
ményét csatolja vissza a rendszerbe.

A repülésbiztonságot elõsegítõ minõségirányítási
rendszer sikeres alkalmazásának a haszna:
– javuló repülésbiztonság,
– jobb szolgáltatási teljesítõképesség, és így a fel-

használók megelégedése,
– hatékonyság fokozása,
– piaci részesedés növelése. 

A biztonságos repülés végrehajtására alkalmas
légi jármû kibocsájtásához olyan minõségirányí-
tási rendszerre van szükség, amely alkalmas az
adott javítóvállalat és ezen belül ennek nagyobb
és kisebb szervezeteinek, valamint ezen szerve-
zetek külsõ vagy belsõ szolgáltatásainak integrált
szemléletére. 

Az integrált irányítási rendszer, mely a minõség-
irányításnak a környezetvédelemmel az egész-
ségvédelemmel és a biztonsággal való integrált
kezelése, rohamléptekkel válik a nemzetközi
üzleti életben általános követelménnyé, amikor
egy vállalat vezetésének, a vezetés szinvonalának
megítélése a kérdés. Minden kétséget kizáróan a
piac újabb értékmérõje, szelekciós tényezõje lesz
az integrált irányítási rendszer alkalmazása, mint
ahogyan a rendszer elsõ tagjával, az ISO 9000
szerinti minõségbiztosítási rendszerekkel történt.

A légialkalmas légi jármû elõállításához az alábbi
fõbb feladatokat kell  végrehajtani:
– a javítóvállalat minõségpolitikájának meghatá-

rozása, a minõségügyi célok megállapítása,
– a repülésbiztonságért viselt felelõsség és hatás-

kör minõségügyi rendszerbe strukturálása,
– vezetõi átvizsgálások, amely keretében gondos-

kodni kell a minõségirányítási-repülésbizton-
sági rendszer hivatalos, ismétlõdõ és független
átvizsgálásáról.

Általános követelmény, hogy a vezetés adjon ele-
gendõ és megfelelõ eszközt a minõségirányítási
rendszer megvalósítására és a minõségügyi célok
elérésére. Különösen fontos az alkalmazottak
motiválása, fejlesztése, valamint a szolgáltatást
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nyújtó és azt fogadó, felhasználó szervezetek
munkatársai között olyan kapcsolat kialakítása,
amely segíti az aktív, eredményes együttmû-
ködést. Ennek elõsegítése érdekében:
– A vezetésnek meg kell állapítania, hogy szerve-

zetétõl milyen szolgáltatást várnak, mert ehhez
kell szabni a mûködését.

– A nyújtandó szolgáltatást meg kell tervezni a
tõle várt szolgáltatás fokozata szerint.

– Fel kell mérni, milyen kiegészítõ szolgáltatást
várnak a rendszertõl.

– Törvények, jogszabályok, vállalati elõírások,
nemzetközi és nemzeti szabványok, irányelvek
átvizsgálása.

– A szolgáltatási folyamatokat állandóan értékel-
ni kell, hogy megállapítsák a szolgáltatási mi-
nõség javításának lehetõségeit, és azt hatéko-
nyan alkalmazzák. Ilyen értékelések megvaló-
sításához a vezetõnek létre kell hozni és mû-
ködtetni kell egy információs rendszert, hogy
az adatokat minden vonatkozó forrásból össze-
gyûjtsék és szétküldjék, valamint további elem-
zés tárgyává tegyék.

– A vezetés az információs rendszerre és a szol-
gáltatás minõségjavítására vonatkozó felelõsö-
ket jelölje ki.  

A repülésbiztonsági kultúra
megteremtésének alapelvei
Régi megállapítás: egy szervezet biztonsági kul-
túrája a stratégiai vezetés kezében van. A szerve-
zeti kultúra egyedi, és nem szabad összekeverni a
nemzeti kultúrával, habár ezek összefüggnek
egymással. Egy légijármû-javító vállalatnál a biz-
tonsági követelményeknek az egész szervezetre
hatniuk kell, mégpedig azáltal, hogy egyértel-
mûen szabályozzák mindenki viselkedését. A biz-
tonsági politikát a szabályozott körülmények
között végrehajtott auditok és azok ered-
ményének gyakori, proaktív célú nyilvánosságra
hozatala valósítja meg.  

A felsõ vezetés által határozottan támoga-
tott repülésbiztonsági (minõségügyi) kultú-
rával rendelkezõ javítóvállalat csökkent-
heti a nem kellõen biztonságos légi jármû-
vek javításból történõ kibocsájtását.

Alapelv, hogy a biztonsági kultúra megvalósítása
érdekében törekedni kell egy olyan munka-
környezet megteremtésére, ahol minden egyes
alkalmazott figyelme a biztonságra irányul. A tár-
sasági hierarchia minden szintjén tudatosítani
kell, hogy a biztonság feltételeinek megteremtése
és a biztonsági követelmények betartatása a
vezetés alapvetõ feladata. 

A végrehajtásban tevékenykedõ vezetõknek
érezniük kell azt, hogy a biztonság területén 
eredményt nélkülük nem lehet elérni, és a
munkafolyamatba beépített ellenõrzés folyamán
el kell jutniuk a hatékony megelõzésig.

Minõséggel a repülésbiztonságért
A minõség fogalmának ismeretében teljesen egy-
értelmû, hogy a repülésbiztonsági követelménye-
ket kielégítõ ún. üzemviteli minõségirányítási
rendszer az illetékes Légügyi Hatóság által
megkövetelt repülésbiztonsági normák teljesíté-
sének alapvetõ eszköze.

Általános megfogalmazás szerint a minõség,
mint fogalom, a termék vagy szolgáltatás azon
sajátosságainak összességét jelenti, amely a meg-
állapított vagy megcélzott szükségletek kielégí-
tésére irányul. Mivel a légi közlekedésben a leg-
fontosabb szükséglet a repülésbiztonság, ezért
kell a légi jármûvek biztonságos üzemben tartá-
sát szavatoló minõségirányítási rendszert létre-
hozni.

A repülésbiztonsági követelmények betartását
elõsegítõ minõségirányítási rendszer azon szer-
vezetek, felelõsségek, eljárások, folyamatok és
erõforrások összessége, amelyek a minõségirányí-
tás megvalósításához szükségesek. Ennek kere-
tein belül:
– szabályos idõközönként szisztematikus repü-

lésbiztonsági auditokat kell kötelezõen végre-
hajtani, 

– nagyobb átláthatóságot és nyilvánosságot kell
kapjanak a feltárt hiányosságok azzal együtt,
hogy a végrehajtó területek méltányos idõt kap-
janak a javítóintézkedések megtételére, 

– ki kell terjeszteni a repülésbiztonsági ellenõrzõ
programot a légijármû-javítás valamennyi terü-
letére, amelyek bármely hatással bírnak a re-
pülésbiztonságra, 

– megfelelõ harmonizációt kell teremteni a minõ-
ségirányítási rendszer és a repülésbiztonsági
követelmények között,

– bátorítani kell a végrehajtó területek tevékeny-
ségét azzal, hogy a minõségirányításért felelõs
szervezet minden szakmai segítséget megad 
a repülésbiztonsági követelmények teljesíté-
séhez.

A felsorolt követelmények teljesítése, min-
denekelõtt a repülésbiztonságot szem elõtt tartó
minõségirányítási rendszer bevezetése és mû-
ködtetése eredményezi azt, hogy az ipari javítást
követõen a repülések végrehajtása biztonságosan,
légialkalmas repülõgépekkel történjen. 
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A közigazgatásban és a közszolgálatban napjaink
egyik legfontosabb feladata az EU-konform minõ-
ségirányítási rendszer kidolgozása. Fõként ezt a
célt szolgálja a „Minõségbiztosítás a Helyi Ön-
kormányzatoknál Magyarországon” nevû hol-
land–magyar közös projekt, amely 2001 február-
jában indult. A projektet a Holland Külügy-
minisztérium „MATRA” alapja finanszírozza. Az
alap a csatlakozó országok demokratikus folya-
matainak támogatására jött létre, így természete-
sen a csatlakozással egy idõben meg is fog szûnni.

A projektben magyar részrõl öt dél-budapesti
kerület helyi önkormányzata vesz részt: az I., a
XI., a XII., a XXII. és a XXIII. kerület Polgár-
mesteri Hivatala. A közös munkát a RaKom Kft.
koordinálja. Munkánkat több hollandiai szer-
vezet együttmûködése is segítette, köztük a
Holland Önkormányzatok Ügyfélkapcsolati Osz-
tályainak Szövetsége, Amsterdam Oost-Water-
graafsmeer, Breda és Rotterdam városok Polgár-
mesteri Hivatalai. A múlt idõt itt az indokolja,
hogy a projekt lassan befejezõdik, és így ma már 
a végsõ összegzés stádiumában van, amelyben
már csak a magyar megvalósító szervezetek érin-
tettek. 

A program közvetlen elõzménye a XI. kerület
Önkormányzati Hivatalában a „MATRA” projek-
tek értékelése során kiváló értékelést nyert pro-
jektum, amelyrõl 1999-ben megjelent az „Ügyfél-
barát hivatal: fogyasztóközpontúság a helyi
önkormányzatoknál” címû kiadvány.***

A XI. kerületben elvégzett munka adta az
alapot a modernizációra irányuló új  tevékenység
megtervezéséhez. 

A projekt hosszú távú célja, hogy modellként
segítse a magyarországi önkormányzatok szerve-
zeteit a minõségi ügyvitel technikáinak elsajátí-
tásában. A modernizáció megvalósulásával így
egységes hivatali mûködés jöhet létre, amely
megszünteti az önkormányzat különbözõ szerve-
zeti egységei között fennálló korlátokat, lehetõ-
séget biztosít arra, hogy az egyedi részlegek kö-
vetkezetesen és hatékonyan dolgozhassanak
együtt a közös célok elérése érdekében, ugyan-
akkor átjárhatóság alakulhat ki a különbözõ
önkormányzatok között is. 

Reményeink és várakozásunk szerint a projekt-
ben kialakított modell segítheti az önkormányza-
tokat abban, hogy olyan szolgáltatást nyújtsanak,
amely lényegesen fogékonyabb az ügyfelek valós
igényeivel szemben. Ez a szolgáltatás képes arra,
hogy új, kreatív elgondolásokat valósítson meg,
alkalmas a helytelen beidegzõdések átvizsgálá-
sára, és jobban használja fel a kézenfekvõ
tényeket és elemzéseket a stratégia kialakításá-
ban, ilyen módon jobban megfelel a hosszú távú
célok megvalósítására. 

Mivel jelenleg az önkormányzaton belül mû-
ködõ különbözõ szervezeti egységek, valamint az
egész önkormányzat munkája túl gyakran mû-
ködik egymástól függetlenül, és inkább az egyéni
teljesítményre fekteti a hangsúlyt, mint az ön-
kormányzat általános stratégiai céljainak meg-
valósításában való közremûködésre, a projekt
célkitûzései elsõsorban az egységes mûködés létre-
hozását hivatottak szolgálni. Ilyen célkitûzések
például intézkedések bevezetése az egységesített
munkavégzés gátló tényezõinek megszûntetésére,
partnerkapcsolat létrehozására, illetve egy meg-
felelõen rugalmas helyi politika kialakítására.

A célok megvalósításához helyi együttmûködési
hálózat létrehozására vagy megerõsítésére volt
szükség, amelynek egyik lépése a lehetõség sze-
rinti minél kevesebb ügyintézõs szolgáltatás
kialakítása. Elképzeléseink szerint a szolgáltatás
terén a partnerkapcsolatokat a helyi adottságok-
nak megfelelõen, közös célok meghatározása és az
ilyen irányú elõkészületek támogatása útján lehet
megalapozni. A rugalmasság az önkormányzat
tevékenységének különbözõ területein a nemzeti
politika helyi megvalósításában kell hogy érvé-
nyesüljön. Mindezekhez nélkülözhetetlen eszköz
a jól szervezett csapatmunka. 

A valódi csapatmunka kialakításához és fejlesz-
téséhez szükség van a szervezeti teljesítmény-
értékelési rendszer felülvizsgálatára és átalakítá-
sára. Így a csapatmunka a szervezeten belül jobb
minõséget és fejlõdést eredményez.

A modell elvei és módszerei
A projekt elsõdleges, rövid távú célja a holland
tapasztalatok és modellek felhasználása egy

*** Jegyzõ, Budapest Fõváros Hegyvidéki Önkormányzat.
*** Egyetemi docens, ügyvezetõ, RaKom Kft.
*** Szerkesztõk: Radnai Zsófia és Cor Koster, Aura: Budapest, 130 p.

Folyamatközpontú minõségirányítási rendszer a
helyi önkormányzatoknál – holland modell alapján

– Dr. Patyi András* – Dr. Radnai Zsófia** –
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minõségirányítási rendszer létrehozásában és
fejlesztésében, amely elsõsorban az állampolgárok
számára nyújtandó szolgáltatás minõségének biz-
tosítását szolgálja. Ennek érdekében a következõ
részcélokat tûztük ki:

1. ki kell alakítani a minõségbiztosítás jelen-
tõségének helyes megítélését a köztisztvise-
lõk körében;

2. meg kell határozni a minõségbiztosítás krité-
riumait, valamint ellenõrzési módszereit;

3. elemezni kell a munkafolyamatok eljárás-
rendjét a részt vevõ önkormányzati szerveze-
tekben, és javaslatokat kell tenni azok opti-
malizálására;

4. ki kell dolgozni egy szolgáltatási szabályza-
tot, Európában használatos néven „kartát”,
az állampolgárok részére nyújtott szolgál-
tatás fejlesztése érdekében.

Mindezekhez szükség van a munkafolyamatok
elemzési kritériumainak megállapítására, a szûk
keresztmetszeteket tartalmazó munkafolyamatok
eljárásrendjének leírására, a munkafolyamatok
eljárásrendjének optimalizálása, az „egy ügyfél –
egy ügyintézõ” megközelítés bevezetése útján,
ahol ez lehetséges.

Megjegyzések: 
A „munkafolyamat” koncepciója azon az elkép-
zelésen alapul, hogy az egymástól elkülönülõ
tényleges munkafázisok végrehajtása pontos
elõírás szerint történik. Így a különbözõ forrás-
ból származó információk egységesíthetõek
lesznek. A munkafolyamat-elemzés alkalmassá
teszi a helyi önkormányzatokat és az azon belül
mûködõ szervezeti egységeket arra, hogy az
állami bevételek és juttatások alapján a ter-
vezést és végrehajtást folyamatában nyomon
kövessék, jobb ügyfélszolgáltatást nyújtsanak,
emeljék az alkalmazotti munka hatékonyságát,
egyidejûleg fejlesztve az információ minõségét
és kezelését. 
A szolgáltatási szabályzat (karta) az önkor-
mányzat misszió-nyilatkozata a lakosság szá-
mára. Egyúttal eszköze ahhoz is, hogy ameny-
nyiben a munkafolyamatok eljárásrendje vilá-
gos és érthetõ, lehetõvé váljon, hogy az önkor-
mányzat bevezesse és alkalmazza a számos
minõségkezelési rendszerek egyikét. Ezek
bármelyike alkalmazható: a szabványosított
ISO 9001 rendszertõl kezdve az Egyesült
Királyságban, az Egyesült Államokban vagy
Ausztráliában alkalmazott szolgáltatási sza-
bályzatokig. (Megjegyzés: idõközben egyre na-

gyobb teret hódít a CAF európai önellenõrzési
rendszer,* ezért ezt is beépítettük a projekt tar-
talmába.)

A projektben az alábbi módszereket alkalmazzuk: 
– „minõségi körök”,
– tapasztalatcsere,
– mérések, vizsgálatok,
– képzés,
– folyamatmodellezés.

Minõségi körök
Az eljárás, a klasszikus minõségirányítási rend-
szerépítéstõl eltérõen, a részt vevõ hivatalok
együttmûködésére alapult, formája a világban
(Japántól az Egyesült Államokig) régi hagyo-
mányokkal rendelkezõ „minõségi körök” rend-
szere.

A részt vevõ budapesti kerületek a legfontosabb
tevékenységi területeken való munka céljából hat
„minõségi kört” állítottak fel, melyben minden
részt vevõ önkormányzat képviselteti magát. Az
egyes önkormányzatok kijelöltek egy-egy vezetõ
munkatársat a feltárandó területek minõségbiz-
tosításának helyi felelõseként. A helyi felelõsök-
bõl alakult ki egy-egy minõségi kör. Minden egyes
minõségi körért egy önkormányzat felelõs, a kör
munkáját a helyi önkormányzat képviselõje 
vezeti. A minõségi körök feladatai a következõk:
– a szûk keresztmetszet meghatározása a pol-

gárok részére nyújtott szolgáltatás ellátásában,
– kritériumok kialakítása a munkafolyamatok

eljárásrendjének elemzéséhez,
– ösztönzés a munkafolyamat-leírások elkészíté-

sére, melyet minden helyi önkormányzat végre-
hajt,

– a minõségbiztosítás fejlesztése érdekében vég-
zett mérések ellenõrzése.

A minõségi körök tevékenységének elsõ lépése a
projektben részt vevõ öt fõvárosi kerületi önkor-
mányzat mûködésének összehasonlítása volt, a
következõ szempontok alapján:
– szervezeti felépítésük és a belsõ szabályozás

rendje,
– döntési mechanizmusok, kötelezettségvállalá-

sok és döntési szintek (anyagi és nem anyagi
vonatkozásban),

– érvényben lévõ felelõsségi rendszer,
– érvényben lévõ ellenõrzési mechanizmus,

* Közös Értékelési Keretrendszer, amely a közigazgatási szervezetek belsõ önértékelésére alapul.
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– megvalósuló ügymenet,
– érvényben lévõ kiadmányozási gyakorlat,
– érvényben lévõ adatvédelmi szabályozás,
– dokumentációs igény szabályozása,
– megvalósuló ügyfélkapcsolatok,
– a képviselõ-testület munkáját segítõ szervezeti

egységek társosztályokkal való együttmûködé-
sének szabályozása,

– információáramlás szabályozása,
– informatikai rendszerek és programok,
– hatályban lévõ munkaköri leírások.

A fenti összehasonlítási szempontok alapján min-
den egyes minõségi kör tanulmányt készített a
hasonlóságok, egyezések, illetve különbözõségek
kifejtésével. Ezek a tanulmányok képezték a
minõségi rendszerek felépítéséhez és távlati
szempontból az esetleges egységesítéshez szolgáló
alapot. Az összehasonlított tanulmányok kiemelt
szempontja az állampolgári kapcsolatokban fel-
fedezhetõ „szûk keresztmetszetek”, vagyis problé-
más területek feltérképezése volt. A tanulmányo-
kat a minõségi körök egymás között kicserélték és
megvitatták. Minthogy minden részt vevõ polgár-
mesteri hivatal legalább egy (a XII. kerület két)
kör gazdája, a tanulmányok meglehetõsen széles
körben* nyújtottak információt a hivatalok
munkatársai számára, és egyúttal biztosították a
munkatársak megfelelõ körének aktív részvételét
a tanulmányok készítésében és megvitatásában.
A munka során részben kialakultak a kritériu-
mok is, amelyek alapján a késõbbiekben a folya-
matok leírása is megindult. 

Tapasztalatcsere
Ebbe a kategóriába csak a holland partnerekkel
való kommunikációt soroltuk be, eltekintve a
fentiekben leírt hazai tapasztalatcseréktõl. A
tevékenységek között Hollandiából érkezõ szak-
értõk magyarországi látogatása, valamint a
minõségirányítási rendszer kialakításában részt
vevõ kerületi munkatársak Hollandiában tett
tanulmányútja szerepelt. Mindkét tevékenység-
típus egyúttal személyes beszélgetéseket, szer-
vezett helyszíni látogatásokat és formális elõadá-
sokat is tartalmazott. Részben a tapasztalatcsere
kereteiben zajlott a XI. Minõségi Hét prog-
ramjában való részvétel, amelyen elõadás for-
májában, illetve a kiállításon is bemutatkozott a
projekt. Az eseményen részt vettek holland szak-
emberek is. 

Mérések, vizsgálatok
– ügyfélelégedettség-mérés a projekt kezdetén,
– munkatársi interjúk,
– CAF önértékelõ interjúk kipróbálása (új elem)

a projekt végén.

Az elõzményként említett „ügyfélbarát kommu-
nikációs projekt” során kidolgozott, majd három
részt vevõ kerületben az évek során kipróbált és
továbbfejlesztett eljárások szerint személyes
interjúkat végeztünk a polgármesteri hivatalokba
látogató ügyfelekkel a hivatali mûködéssel kap-
csolatos véleményükrõl, és megkérdeztük a hiva-
talok munkatársainak véleményét a minõségi
politikával és stratégiával kapcsolatos kérdé-
sekrõl. Ezek a kérdõíves és személyes interjúk** a
továbbiakban, némi finomítás után, rendszeres
mérõeszközként („hõmérõként”) is alkalmazha-
tók. A mérések eredményeit a kutatók az egyes
hivatalok vezetésével és érintett munkatársaival
egyeztették, majd az eredményekbõl levonható
általános következtetéseket a projektért felelõs, a
kerületi jegyzõkbõl és a koordináló cég vezetõ
munkatársából álló Felügyelõbizottság napirend-
jére vette és megtárgyalta. A tanulságokat az
egyes hivatalokban a megszokott módszerek
szerint dolgozták fel. Ez a lépés teljes mértékben
megfelel a minõségi rendszerépítés kritériumai-
nak. 

A projekt megvalósításának folyamán került
sor a közös európai értékelési keretrendszer
közigazgatási változatának nemzetközi kidol-
gozására, majd ennek a Belügyminisztérium
illetékes hivatala irányításával történõ magyar
változatának kidolgozására. Mivel a CAF teljes
informatikai alapú rendszere mindössze néhány
hete készült el kísérleti formában, a projektben
részt vevõ kerületek, a minõségi rendszerépítéssel
kapcsolatos tapasztalatok alapján, egységesen vál-
lalkoztak a keretrendszer kérdõívének kerületi,
önkormányzati szintre való adaptálására. A folya-
mat éppen ezekben a hetekben zajlik, eredményei
a közeljövõben kerülnek majd nyilvánosság elé. 
A projekt-team az adaptált kérdõív alapján (kísér-
leti formában), még a projekt befejezése elõtt
szándékozik elvégezni a CAF önértékelést, amely-
nek mások számára is hasznosítható eredményeit
publikálni fogjuk.

Képzés
A tervezetthez képest új elem volt valamennyi
részt vevõ munkatárs beiskolázása minõségügyi
képzésre (Magyar Szabványügyi Testület által

** Ez a széles körû aktív részvétel egyébként a minõségi szolgáltatás egyik alapfeltétele.
** Az elsõ interjúkról szóló beszámolók részletesen megtalálhatóak az Ügyfélbarát hivatal címû kiadványban.
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lefolytatott és Minõségügyi felülvizsgáló- és audi-
torképzés, illetve a körvezetõk számára – nagy-
részt az önkormányzatok saját finanszírozásában
– az EOQ Minõségmenedzser- és rendszeralkotó,
illetve auditori képzései). A képzés lefolytatását
az tette szükségessé, hogy a munkatársak a fel-
adat elvégzéséhez igényelték a speciális, általuk
még nem ismert minõségirányítási ismeretek
elsajátítását. 

Ugyancsak a projekt folyamatában merült fel
annak szükségessége, hogy a koordinátor (RaKom
Kft.) minden egyes minõségi kör mellé egy-egy
tanácsadót rendeljen, akik segítik az ülések és a
munka koordinálását, az állandó információáram-
lást (a Felügyelõbizottság, az öt kerület jegyzõi és
a koordinátor képviselõje között).

Folyamatmodellezés
Minden projekt hosszú „inkubációs” perióduson
megy át a kérelem beadásától a beindításig. Ez
átlagosan egy–másfél évet vesz igénybe. Ennyi
idõ elegendõ számos új fejlemény kialakulására,
fõként egy ilyen gyorsan fejlõdõ területen, mint
a minõségbiztosítás. Pontosan ez történt a fel-
használt eszköz esetében. A várakozási idõ alatt
a hollandiai helyi önkormányzatok 60%-ában
bevezettek egy folyamatmodellezõ rendszert a
minõségirányítás további fejlesztése céljából. 
A rendszer egy PROTOS nevû többfunkciós
szoftvercsalád. A már említett hollandiai önkor-
mányzati szövetség elkészítette az állampolgári
kapcsolatok számára a modellfolyamatokat,
amelyeket CD-n terjeszt Hollandiában, és biz-
tosítja annak folyamatos megújítását. A projekt
számára engedélyt kaptunk a részt vevõ önkor-
mányzatokban egy-egy PROTOS licenc meg-
vásárlására, jelenleg is folyik a magyarországi
önkormányzatok számára történõ adaptálás.* Az
alapszoftver magyar fordítása elkészült, egyelõre
a RaKom Kft. egyedüli terjesztési jogával, és a
Minõségi Héten rendezett kiállításon került
elõször bemutatásra. 

A szoftver legfontosabb tulajdonságai:
– egyszerû, gyors, felhasználóbarát,
– a folyamatmodellezés mellett alkalmas a szer-

vezeti modellre való áttelepítésre, illetve a mo-
dellek összehangolására különféle szabvá-
nyokkal (pl. ISO 9001:2002),

– grafikus megjelenítése érthetõvé teszi a mo-
dellezésben kevéssé járatos felhasználók szá-
mára is,

– a folyamatmodelleket vonzó kivitelû kézi-
könyvek, jelentések formájában, gyakorlatilag
egy gomb lenyomásával képes megjeleníteni,
HTML és RTF formátumban,

– alkalmas internetes vagy intranetes alkalma-
zásra.**

Tanulságok
E rövid beszámoló végén szót kell ejteni néhány
tanulságról, illetve nehezítõ körülményrõl. Ez
utóbbiak közül érdemes megemlíteni az idõzítés
okozta nehézségeket. A két országos választási
idõszakban, illetve a népszavazás lebonyolításá-
ban (is) messze erõn felül terhelt polgármesteri
hivatalok számára ez, az egyébként nagyon
fontosnak értékelt projekt külön feladatként
jelentkezett, olykor szinte megoldhatatlan nehéz-
ségeket okozva.

A tanulságok között elsõsorban arra szük-
séges felhívni a figyelmet, hogy a minõség olyan
szakmai terület, amelynek új színtereken
történõ bevezetése egyrészt speciális képzést
igényel, másrészt a minõségirányítási rendszer
kidolgozása és karbantartása a felelõs munka-
társak számára külön munkaidõ és eszközök biz-
tosítását feltételezi. Enélkül a minõség az adott
szakterületen másod- vagy harmadlagos fontos-
ságú lesz, s így a minõségirányítási rendszer
bevezetése csak rossz hatékonysággal történhet
meg, illetve idõben kitolódik. Nagyobb hivatalok
esetén egy fõállású minõségi biztos/koordiná-
tor/menedzser kinevezése sem jelent túlzott
befektetést. A minõségi körökben folyó munka
hatékonyságát nagymértékben megkönnyítheti
egy elõzetes csoportpszichológiai, illetve a kör-
vezetõk számára egy speciális vezetõi tréning.
Erre sajnos a projekt kereteibõl nálunk nem
kerülhetett sor, csupán a tanácsadók számára
tudtunk tréninget biztosítani, mivel a munka-
társakat teljesen leterhelte a minõségügyi kép-
zés. A felkészítés hiányát erõsen lehetett ész-
lelni.

A projektnek van két rendkívül értékes pozitív
tanulsága. Egyrészt, hogy a hazai helyzet érett
arra, hogy viszonylag könnyen adaptálhassuk a
jól bevált európai gyakorlatot, másrészt, hogy 
öt polgármesteri hivatal képes magas szinten
együttmûködni annak érdekében, hogy ügy-
feleiknek minél jobb szolgáltatásokat nyújt-
sanak. Véleményünk szerint mindkettõ köve-
tendõ példa más szervezetek számára is.

** Készül egy olyan, folyamatosan felújítandó CD-ROM, amely önkormányzati mintafolyamatokat tartalmaz. 
** További információt a www.Pallas-Athena.com, illetve a www.rakom.hu honlapokról lehet beszerezni.
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A Magyar Minõség Társaság mindig kiemelt
figyelmet fordított azokra a minõségügyi törek-
vésekre, amelyek választ adnak az Európai Unió,
az Európai Közigazgatási Tér kihívásaira. – Tette
ezt most is, amikor a közelmúltban tematikus
számot jelentetett meg a „közigazgatási minõség”
témakörében, és továbbra is szorgalmazza a gya-
korlati tapasztalatok összegyûjtését és közre-
adását.

A téma aktualitását alátámasztja az is, hogy a
Belügyminisztérium Közigazgatás-szervezési és
Közhivatala 2003 májusában megszervezett kon-
ferenciáján határozott feladatként fogalmazódott
meg „az egymástól tanulás igénye”, a CAF
alkalmazás gyakorlati tapasztalatainak közös fel-
dolgozása. (Értékteremtõ közigazgatás II. orszá-
gos szakmai módszertani minõségi konferencia. 
A minõségmenedzsment a közszolgálatban. 2003.
május 28.).

Az aktualitások között érdemes továbbá meg-
említeni: a közelmúltban határozott a kormány**

a köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigaz-
gatási vezetõképzés középtávú tervérõl. A hatá-
rozat melléklete tartalmazza a közigazgatási
továbbképzés céljait és alapelveit, illetve a közép-
távú terv végrehajtásának intézkedési tervét. Ez
utóbbi rögzíti: „…a vezetõképzés körében az
Európai Unióban alkalmazott közigazgatási
minõségbiztosítási rendszer (CAF) széles körû
alkalmazásának támogatása érdekében központi
továbbképzési programot kell kidolgozni a
közigazgatási vezetõk és a kérdésben érintett
személyi állomány tagjai részére”.

CAF önértékelés két központi közigazgatási
szerv gyakorlatában
Ismeretes, hogy a CAF az Európai Unió közigazga-
tásért felelõs miniszterei közötti együttmûködés
eredménye. A CAF-ot elsõsorban azért ajánlják az
Európai Unióban, mert elõsegíti a közigazgatási
szerveknél a teljesítmény- és hatékonyság-
orientált minõségfejlesztést. A modellt széles
körû felhasználásra tervezték, alkalmazható
nemzeti, regionális és helyi szinten; központi
közigazgatási szerveknél és helyi önkormányza-
toknál egyaránt. Rugalmasságának köszönhetõen

az önértékelés a szervezet egy részében is elkezd-
hetõ.

A CAF hazai alkalmazása, az itthoni meg-
tanulása – véleményem szerint – feltételezi az
önértékelési kultúra fejlesztését, fejlõdését; 
az önértékelés módszertanának megtanulását.

A vonatkozó szakirodalom mellett érdemes az
ISO 9004:2001 szabvány ajánlásait végiggondolni,
megismertetni, feldolgoztatni a munkát elkez-
dõkkel és a felhasználókkal. (Különösen azoknál a
közigazgatási szerveknél, amelyek már ISO
9001:2000 követelményrendszert mûködtetnek,
és keresik a kapcsolatot a két filozófia között.)

„Az önértékelés egy gondosan megfontolt
kiértékelés, amelynek eredménye egy vélemény
vagy megítélés a szervezet eredményességérõl
és hatékonyságáról, valamint a minõségirá-
nyítási rendszer érettségérõl. Az önértékelést
általában maga a szervezet vezetõsége végzi.
Az önértékelés célja az, hogy tényeken alapuló
útmutatást adjon a szervezetnek arra vonatko-
zóan, hogy hova fektessen be erõforrásokat
fejlesztés céljából.

Felhasználható arra is, hogy mérje a haladást 
a célokkal összehasonlítva, és újraértékelje a
célok folyamatos érvényességét.

Jelenleg sok olyan modell létezik, amelyek
kritériumokat tartalmaznak ahhoz, hogy a
szervezetek elvégezhessék minõségirányítási
rendszerük önértékelését. A legszélesebb kör-
ben elismert és alkalmazott módszerek a
nemzeti és a regionális minõségdíjmodellek,
amelyeket néha szervezeti kiválósági modell-
nek is neveznek.”

A „CAF-ot tanulóknak” további értékes adalékul
szolgálhat – az interneten is hozzáférhetõ – 
a PHARE minõségbiztosítási kézikönyv ajánlása
a felsõoktatási önértékelésrõl.

Az önértékelés célja az intézmény, illetve a
program számára saját erõsségeinek és
gyengeségeinek értékelése és a jobbításra

** Címzetes fõiskolai tanár, TQM-szakközgazdász.
** 1020/2003. (III. 27.) kormányhatározat (2003. január 1. és 2006. december 31. közötti idõszakra szóló középtávú terv a 

köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigazgatási vezetõképzésrõl).

A CAF modell gyakorlati alkalmazásának
néhány tapasztalata

– Dr. Farkas Katalin* –
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irányuló javaslatok megfogalmazása. Az ön-
értékelés a felsõ vezetés felelõsségével folyik.
Az értékelés alá vont intézmény vagy a prog-
ram munkatársai végzik el. Az önértékelésnek
három célja van:
– tömör, átfogó képet adni az adott egység

oktatási és tanulási tevékenységérõl, az
oktatási folyamatra irányuló kutatási tevé-
kenység figyelembevételével,

– az egység erõsségeinek és gyengeségeinek
elemzése és javaslattétel az intézkedési 
tervre,

– külsõ értékelés (peer reviw vagy külsõ szak-
értõk bevonásával).

A jó önértékelési jelentés azoknak a korlátok-
nak és lehetõségeknek a fényében ad számot 
az erõsségekrõl és gyengeségekrõl, a lehetõsé-
gekrõl és a veszélyekrõl („SWOT”), amelyek
között az egység tevékenykedik, stratégiai 
kontextusba helyezve ezáltal az intézményi
menedzsmentet – azaz azt vizsgálja, helyesek-e
az intézmény céljai, és hogyan valósítják meg
azokat. Az egységen belül széles körben meg-
vitatott tevékenységi terv segítségével az ön-
értékelés gondolkodásra ösztönzi az intéz-
ményt arra vonatkozóan, hogy miként lehetne
megvalósítani a változásokat és minõségellen-
õrzési mechanizmusokat bevezetni a folya-
matos jobbítás, valamint a stratégiai tervezés
és fejlesztés érdekében. Az önértékelés végsõ
célja rávezetni az intézmény minden tagját
arra, hogy mindegyikük felelõs a minõségért és
a bevezetett fejlesztésekért. 

Két központi közigazgatási szervben szerzett
személyes tapasztalataim megerõsítettek abban,
hogy elsõ lépésben meg kell értetni, el kell fogad-
tatni a szervezeti és a személyes önértékelés
jelentõségét, és csak ezután célszerû a CAF
kérdõív-filozófiáját, tartalmát és technikai fel-
használását bemutatni.

Az alábbiakban a CAF modell alkalmazásának
néhány tapasztalatát szeretném közreadni –
tapasztalatcsere céljából.

Minõségközpontú teljesítmény-
menedzsment: Q-Szinergia Program
A Q-Szinergia Programot közigazgatási és minõ-
ségügyi szakemberekkel dolgoztuk ki abban a
meggyõzõdésben, hogy egyfajta választ adunk az
Európai Közigazgatási Tér kihívásaira, és hozzá-
járulunk a magyar közigazgatás megújításához, 
a közigazgatás továbbfejlesztése, kormányzati
feladatterve megvalósításához, a TQM-szemléletû
CAF önértékelési filozófia hazai elterjesztéséhez.

A Q-Szinergia Program célja a közigazgatási
minõségközpontú teljesítménymenedzsment; az

egyéni, a team- és szervezeti teljesítmény folya-
matos növelésének támogatása.

A program – a köztisztviselõi törvény által elõ-
írt teljesítményértékelést középpontba állítva – 
a szervezet minõségirányítási és teljesítmény-
menedzsment-rendszere kapcsolódási pontjainak
feltárására, a különféle minõségfejlesztési esz-
közök és rendszerek szinergiájára épít – infor-
matikai támogatottsággal.

Az adott szervezetre adaptált változata, az elsõ
számú vezetõknek nyújtott egyéni tanácsadás, a
Minõségfejlesztési Közigazgatási Coaching kere-
tében készül.

A „Minõségfejlesztési Közigazgatási Coaching”
(MKC) a közigazgatás, közszolgálat területén dol-
gozó elsõ számú vezetõknek nyújtott, egyénre
szabott tanácsadás, döntési folyamataik segítése
céljából.

Az MKC segítségével felelõs beosztású alkalma-
zottakat szeretnénk úgy támogatni, hogy az elõt-
tük álló minõségfejlesztési feladatokat sikeresen
oldják meg. Arra törekszünk, hogy megbízóink,
ügyfeleink helyzetét, tudását, tapasztalatát a
minõségfejlesztés területén a legteljesebb mérték-
ben megismerjük, és tanácsadási tevékenységünket
a személyes igényeikre, céljaikra, kérdéseikre szab-
juk. A munka során mindvégig empátiára törek-
szünk, és legteljesebb garanciát vállalunk az etikus
magatartásra, a titoktartásra, a korrektségre.

A coaching folyamatban mindent elkövetünk,
hogy közremûködjünk a személyre szabott tanu-
lásban, a döntéshozás segítésében; abban, hogy 
a részt vevõ vezetõ ne pusztán együttmûködjön a
minõségügyi teljesítményváltozásban, hanem
önmaga is a változás forrásává váljon.

A minõség és teljesítmény iránti igény meg-
erõsítésével arra a filozófiára építünk, hogy min-
den más minõség alapja a személyes szinten meg-
jelenõ minõség. A minõség önbecsülést ad, az
önbecsülés a minõség alapja.

Az említett coaching lehetõséget teremt arra,
hogy meggyõzzük a vezetõket a vezetõi elkötele-
zettség és a szinergikus hatások tudatos „keze-
lésének” jelentõségérõl. Ez alkalommal ismer-
tetjük TQM-szemléletû modellünket, és közösen
állapodunk meg abban,  hogy a szervezetnek mire
van valójában szüksége.

A fentiekben példaként említett két szervezet-
ben központi „humán” feladat volt a teljesítmény-
értékelés, amihez készséggel használtak fel
„minõségügyi eszközöket”.

CAF-szempontú teljesítménykövetelmények
Mint ismeretes, a köztisztviselõi egyéni éves tel-
jesítményértékelés célja, hogy növekedjék a köz-
szolgálati jogviszonyban állók igazgatási teljesít-
ménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala.
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A kormányzati munka hatékonysága meg-
kívánja, hogy minden köztisztviselõ úgy végezze 
a napi szakmai munkáját, hogy az mindenkori
szándékaival, kitûzött közigazgatási céljaival
összhangban legyen, beleértve a jogszerû mû-
ködést is – és valamennyi, közszolgálati jog-
viszonyban álló munkavállaló szakmai tevékeny-
sége nyomán, annak összegzõdéseként valósuljon
meg a hatékony állam.

Ehhez feltétlenül szükséges, hogy az egyes
minisztériumok és egyéb központi közigaz-
gatási szervek (továbbiakban: központi köz-
igazgatási szervek) évrõl évre meghatározzák a

kormányzati szándékoknak megfelelõen az
adott évre szóló legfontosabb kiemelt célokat,
amelyekkel összhangban megfogalmazhatók a
további átfogó szervezeti célkitûzések, prog-
ram-fõirányok s az elõzõekhez kapcsolódó rövid
távú teendõk.

A közigazgatási törvény (Ktv.) rögzíti, hogy az
egyéni munkateljesítményeket, a köztisztviselõ
munkakörének, valamint a közigazgatási szerv
kiemelt céljának figyelembevételével kell értékel-
ni, és arra is rámutat, hogy a tárcák és más
központi szervek az ágazat évi kiemelt céljait csak
átfogóan tudják megfogalmazni.

Forrás

Kormányprogram
Kormány munkaterve
Kormány jogalkotási 
programja

Ktv.

Ktv.

Ktv.

Ktv.

A miniszter (központi közigazgatási szerv vezetõje), képviselõ-testület
által meghatározott kiemelt (ágazati, önkormányzati) célok (ezek adják
az alapját az egyéni teljesítménykövetelményeknek).

Az ágazatba tartozó egyes közigazgatási szervek a fentiek alapján meg-
fogalmazzák a közigazgatási szerv kiemelt céljait.

A közigazgatási szervek szervezeti egységeinek vezetõi az ágazati
kiemelt célok figyelembevételével megfogalmazzák az egyéni teljesít-
ménykövetelményeket (figyelembe véve a köztisztviselõk munkaköri
leírásában foglalt feladatokat is).

Egyéni beszélgetéseken a teljesítményértékelést végzõ vezetõ meghatá-
rozza a köztisztviselõ számára a tárgyévre vonatkozó teljesítmény-
követelményeket.

Egyéni beszélgetés keretében az értékelést végzõ vezetõ értékeli a
köztisztviselõ elmúlt évi munkateljesítményét.

(A teljesítményértékelés eredményétõl függõen az illetmény változatlan
marad, illetve + vagy – irányba változik.)

Az évenkénti teljesítményértékelés megállapításait a minõsítõ vezetõ
felhasználja a köztisztviselõ minõsítéséhez.

A teljesítménykövetelmények, célok meghatáro-
zása az adott közigazgatási szervezet teljesít-
ményértékelési rendszerében meghatározó sze-
reppel bír. A megfelelõen kitûzött célok döntõen
befolyásolják a szervezet eredményességét.

Terjedelmi korlátok miatt e helyütt csak arra
utalunk, hogy két „központi” hivatalban értékes
tapasztalatokat gyûjtöttünk a teljesítményérté-
kelés és a CAF modell összekapcsolásában.

a) Teljesítménykövetelmények meghatározásá-
hoz szükséges célok kiegészítése, meghatáro-
zása az uniós közös értékelési keretrendszer-
hez készült kérdõív alapján. 

A teljesítménykövetelmények meghatáro-
zásához áttekintettük azokat az alkritériu-
mokat, amelyekben a legalacsonyabbra érté-
kelték a hivatali dolgozók az adottságokat,
illetve az eredményeket. Ezek az értékek ala-
pul szolgáltak a teljesítményértékelési cél-
kitûzéshez.
A célkitûzéseket tovább finomítottuk a kon-
szenzusteremtõ beszélgetéseken, ahol az
értékelõcsoport felvetette a teljesítmény-
motiváció jelentõségét. Az értékelõcsoport
kezdeményezésére került sor „A szervezeti
teljesítményt befolyásoló személyes motívu-
mok értékelése” címû kérdõív kitöltésére.

A teljesítményértékelés folyamata a közigazgatásban
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Egy szervezetben joggal merül fel a kérdés:
milyen motivációs tényezõkkel számolha-
tunk, mi ezeknek az egymáshoz viszonyított
súlya, jelentõsége. A munkatársak vágyainak
és céljainak összehasonlítása a szervezet
küldetésével, jövõképével és célokkal min-
denki sikerének alapja.
A CAF-kérdõívhez kapcsolódó teljesítmény-
motivációs vizsgálatunkban két kérdésre
kerestük a választ. Összegyûjtöttünk húsz 
– a szakirodalom és a munkatapasztalat
alapján – meghatározónak vélt motívumot.
A hivatal dolgozóitól azt kértük, hogy
egyrészt – egy hétfokozatú skálán –
határozzák meg, hogy számukra mennyire
fontosak az egyes tényezõk, másrészt ítéljék
meg, jelenlegi szervezetük mennyire felel
meg ennek.
A válaszok feldolgozásánál elemeztük a leg-
fontosabbnak tartott motívumokat és azo-
kat, amelyek – szerintük – a valóságban
leginkább eltértek tõlük. A motivációs vizs-
gálatot felhasználtuk a célok, illetve teljesít-
ménykövetelmények meghatározásánál.

b) A vezetõi tevékenység értékelése
Egy másik központi közigazgatási szervnél
arra kértük a  vezetõket, hogy saját teljesít-
ményértékelésükhöz – egy teljesítményszer-
zõdés keretében – a CAF-kritériumok alap-
ján fogalmazzák meg: mit vállalnak a vezetõi
munka, a stratégiaalkotás és -tervezés terü-
letén, a szervezet fejlesztésében, az emberi-
erõforrás-gazdálkodásban az együttmûkö-
désben, a folyamat- és változásmenedzsment
területén, milyen eredmények elérését tûzik
célul a szervezet személyi állományával, az
ügyfél-állampolgárral, a társadalmi környe-
zetre gyakorolt hatásokkal és az alapvetõ tel-
jesítménymutatókkal kapcsolatban. Külön
pontban rögzítettük a civil szervezetekkel, a

szakszervezetekkel történõ együttmûkö-
désre, illetve a szervezet felügyeleti tevé-
kenységére vonatkozóan tervezett fejlõdést.

Az eredménymutatók értelmezésének
néhány problémája
A CAF filozófiája szerint az adottságok értékelése
lehetõséget ad megfelelõ célok kitûzésére, míg az
eredmények azt mutatják meg, hogy az erõforrá-
sok (adottságok) felhasználása során ezek a célok
milyen mértékben valósultak meg.

Tapasztalataink szerint az értékelési táblát
tanulmányozva a valódi kérdés az, hogy hogyan
„mérhetõk” az eredmények, hogyan, milyen
mutatók, indikátorok mentén ragadható meg a
kisebb vagy nagyobb javulás.

A fenti projektjeinkben a legnagyobb kihívást
talán az jelentette, hogy közös nevezõre kerüljünk
abban, hogyan értelmezzük az ügyfél-, az állam-
polgár-központú eredményeket; benne a civil
szervezetekkel való társadalmi párbeszéd intéz-
ményét. Véleményünk szerint ezen a területen
kiemelten szükség van az együttgondolkodásra, a
vélemények folyamatos egyeztetésére, a valódi
benchmarkingra.

Összegezve
Véleményünk szerint a CAF modell hazai alkal-
mazását akkor tudjuk általánossá, elfogadottá,
kedveltté tenni, ha abban segítünk, hogy az érin-
tettek felismerjék gyakorlati hasznosításának,
hasznosulásának lehetõségeit. Pl.: a teljesít-
ményértékelés itthoni, törvényi feladataival való
lehetséges kapcsolatok, a társadalmi kontroll
intézményesülésének igénye, a társadalmi pár-
beszéd, a civil szervezetekkel való kapcsolat-
tartás stb. következményeinek megjelenése az
eredménymutatókban, a tényleges tapasztalat-
csere, „egymástól tanulás” jelentõségének felis-
merése.
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A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Prog-
ram fõ célja a fogyasztók egészségének
és bizalmának megõrzése az élelmiszer-
biztonság fokozásával. 

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program
céljainak megvalósulása esetén, azok ered-
ményeképpen az élelmiszer eredetû megbe-
tegedések számának csökkenése, a lakosság
egészségi állapotának javulása mellett vár-
ható a hazai termékek piacképességének
fokozódása, az élelmiszer-gazdaság verseny-
képességének javulása, a magyar élelmisze-
rek jó hírnevének további terjedése, sõt,
áttételesen Magyarország turisztikai vonzó-
erejének növekedése is.

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program
az élelmiszer-biztonsági politika nemzetközi
és nemzeti alapelvein és a hazai élelmiszer-
biztonsági helyzet felmérésébõl következ-
tethetõ prioritásokon alapul. A program az
Élelmiszer-biztonsági Tanácsadó Testület
irányításával, széles körû szakmai és tár-
sadalmi konszenzussal jött létre. A tervezet
kidolgozásában Magyarország élelmiszer-
biztonsággal foglalkozó legjobb szakértõi
vállaltak szerepet.

I. A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági
Program indoka és elõzményei

Az emberi egészség védelme minden más szem-
pontot megelõz. A lehetõ legmagasabb rendû testi
és lelki egészséghez való jogot a Magyar Köztár-
saság Alkotmánya rögzíti. Az Európai Unió egyik
alapdokumentuma, az 1997. évi Amszterdami
Szerzõdés pedig kimondja, hogy az egészségre
gyakorolt hatást az Unió politikájának kialakítása
során mindig figyelembe kell venni.

Környezetünk káros hatásai, a vízben, talaj-
ban, levegõben elõforduló, közvetetten vagy köz-
vetlenül egészségkárosító ágensek legnagyobb
mennyiségben és valószínûséggel a tápcsatornán
keresztül, élelmiszer és víz közvetítésével érik el 
a szervezetet. Az egészségártalmak kialakulása,
súlyossága, a szervezet általános ellenálló képes-
sége és egészségi állapota a táplálkozási szoká-
sokkal, az egyes tápanyagok alul- vagy túlfogyasz-
tásával is összefügg. Az élelmiszerek termelése,

forgalmazása, a vele kapcsolatos fogyasztói szoká-
sok pedig gazdasági, szociális tényezõk függvénye,
a hagyományokra épülve, a pillanatnyi behatások
által érintve. A fogyasztók spontán vagy külsõ
hatások és érdekek által befolyásolt elvárásai,
egyes élelmiszerek és technológiák elõtérbe helye-
zése, mások elutasítása visszahat a kutatásra, fej-
lesztésre és a gazdasági környezetre, végsõ soron
az ország élelmiszer-biztonsági helyzetére.

Ebben a sokrétegû összefüggésrendszerben a
termelõ, az elõállító/forgalmazó és maga a fo-
gyasztó is elbizonytalanodik. Egyértelmû irány-
mutatást vár a társadalom minden szereplõje az
élelmiszer-biztonság objektív helyzetérõl és
annak javítása érdekében szükséges, megvaló-
sítható és megvalósítandó teendõkrõl, intéz-
kedésekrõl.

A rendelkezésre álló adatokból és a tudomá-
sunkra jutó eseményekbõl megállapítható, hogy
az élelmiszer-biztonsági helyzet sehol a világon
nem javult a várakozásnak és a technikai fejlõdés
szintjének megfelelõen, sõt, ezzel ellentétes ten-
denciák érvényesülnek. Az élelmiszer-biztonság
kérdése – beleértve az élelmiszerláncba kerülõ
állatok takarmányának biztonságát is – világ-
szerte az érdeklõdés elõterébe került. A WHO
becslése szerint az élelmiszer-fogyasztással össze-
függésbe hozható megbetegedések száma az egész
világon folyamatosan emelkedik, az iparilag
fejlett országokban is a lakosság 10–30%-át érinti
évente, mely hazánk vonatkozásában 1–3 millió
(többnyire bejelentésre nem kerülõ) megbete-
gedést jelenthet. A legtöbb, élelmiszerrel terjedõ
fertõzést világszerte a zoonózisok (állatról em-
berre terjedõ fertõzések) adják. Jelenleg egyre
jobban elõtérbe kerülnek a vírusos eredetû,
tömeges élelmiszer-fertõzések is.

Az élelmiszerek biztonsága nemcsak jelenün-
ket, hanem jövõnket is befolyásolja. A már ismert,
gyakran elõforduló megbetegedések mellett új
típusú élelmiszer-biztonsági veszélyek is meg-
jelentek. Az egész világot foglalkoztatja a szarvas-
marhák szivacsos agyvelõbántalmával (BSE,
Bovin Spongiform Encephalitis) kapcsolatba
hozható, új típusú, emberi szivacsos agyvelõsor-
vadásos esetek ügye, a genetikailag manipulált
élelmiszerek esetleges egészségi és környezeti
vonatkozásai, a táplálékláncba bekerülõ vagy az
élelmiszerben a termelés és technológia során
kialakuló ártalmas anyagok (pl. dioxinok, miko-

Magyarország
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Programja

I. rész
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toxinok, poliaromás szénhidrogének, akrilamid)
hosszú távú egészségkárosító hatásai.

Aggodalmának mind a WHO, mind az Európai
Unió hangot adott, és aktív beavatkozást kezde-
ményezett.

A hazai állapotokra vonatkozóan korrekt ada-
tokat nyújt az Élelmiszer-biztonsági Tanácsadó
Testület „Magyarország élelmiszer-biztonsági
helyzete az ezredfordulón” címmel 2000-ben köz-
zétett tanulmánya. A felmérés szerint Magyar-
ország élelmiszer-biztonsági helyzetét rosszab-
bodó tendencia jellemzi, amit az ételmérgezési 
és a fertõzõbeteg-bejelentési statisztikák, vala-
mint az élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok is
jeleznek.

A hatékony, összehangolt, eredményes tevé-
kenységhez, az élelmiszer-biztonsági helyzet javí-
tásához kormányzati akarattal és támogatással
kialakított élelmiszer-biztonsági politika, a nem-
zeti célok és prioritások világos, egyértelmû meg-
fogalmazásán alapuló, egységes nemzeti élelmi-
szer-biztonsági program kialakítása és megvaló-
sítása szükséges.

1. Nemzetközi háttér
Nemzeti élelmiszer-biztonsági programok kiala-
kítását mind az Egészségügyi Világszervezet
(WHO), mind az Európai Unió erõteljesen szor-
galmazza. A fogyasztók részérõl is egyre nagyobb
nyomás nehezedik az országok kormányzataira,
hogy hatékony intézkedéseket tegyenek az élel-
miszerek biztonságosságának garantálására.

Az utóbbi idõk nagy élelmiszer-biztonsági ese-
ményei talán az Európai Unió polgárait rázták
meg legjobban. Az események és a következmé-
nyes intézkedések arra is rávilágítottak, hogy az
eltérõ és meglehetõsen rugalmasan értelmezhetõ
jogi szabályozás, valamint a sokszor áttekinthe-
tetlenül bonyolult, országonként eltérõ hatósági
felügyelet következtében a fogyasztók védelmé-
nek szintje különbözõ. A fogyasztók egészségének
magas szintû védelmét mint fõ célt szem elõtt
tartva 2000 januárjában hozta nyilvánosságra az
Európai Unió a „Fehér könyv az élelmiszer-
biztonságról” címû dokumentumot – White
Paper on Food Safety, COM (1999/719 final) –
mely lefekteti az Unió élelmiszer-biztonsági és
táplálkozási politikájának alapelveit, és részletes,
határidõkre lebontott cselekvési tervet is ad az
Unió élelmiszer-biztonsági helyzetének javításá-
hoz szükségesnek tartott akciók végrehajtására.
Legfontosabb tartalmi vonatkozásait – beleértve
az alapelveket, az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hivatal létrehozását, a gyors veszélyelhárításra és
a kapcsolatos tájékoztatásokra, intézkedésekre
vonatkozó teendõket – Az Élelmiszer-törvény-
kezés Általános Alapelveirõl szóló 178/2002. EC

rendelet azóta kötelezõ formában is megjelen-
tette. Az Európai Unió 2002-ben létrehozta az
Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatalt, melynek
elsõdleges feladata az élelmiszerek fogyasztásával
kapcsolatos egészségügyi kockázatok becslése. Az
Unió 6. kutatási keretprogramja is kiemelt téma-
csoportként kezeli az élelmiszer-biztonságot.

Az USA-ban 1997-ben indították el az új nem-
zeti élelmiszer-biztonsági programot „Élelmi-
szer-biztonság a termõföldtõl az asztalig: új
stratégia a 21. századra” (Food Safety from
Farm to Table: a New Strategy for the 21st

Century) címmel. A stratégia legfontosabb elemei
– a közegészségügyi hatósági vonal megerõsítése,
a közegészségügyi laboratóriumok fejlesztése,
modernizálása, az élelmiszer eredetû megbete-
gedések korai észlelése, kivizsgálása, megelõzése,
az élelmiszer eredetû megbetegedések surveil-
lance-ának fejlesztése, korai figyelmeztetõ rend-
szer kialakítása, az élelmiszer-szennyezõdések
monitorozása, nemzeti számítógépes hálózat és
adatbázis létrehozása, a patogén mikrobák anti-
biotikum-rezisztenciájának követése, a takarmá-
nyok fokozott felügyelete – mind az Unióban,
mind hazánkban kiemelt figyelmet kapnak.

A nemzetközi szervezetek közül a WHO és a
FAO folyamatosan figyelmeztet az élelmiszer-
biztonsági helyzet komolyságára. 1983-ban a
FAO/WHO Élelmiszer-biztonsági Szakértõi Testü-
lete (Expert Committee on Food Safety) arra a
következtetésre jutott, hogy a szennyezett élel-
miszerek fogyasztása következtében alakul ki a
világon a legtöbb megbetegedés, és ez a nemzetek
gazdasági teljesítõképességének legfõbb hátrál-
tatója is. 2000 januárjában a WHO fõigazgatója
kénytelen volt megerõsíteni, hogy ez a megálla-
pítás a jelentõs nemzeti és nemzetközi erõfeszítés
és küzdelem ellenére még mindig igaz. Ezért a
WHO végrehajtó testülete (Executive Board) 105.
ülésén meghirdette élelmiszer-biztonsági prog-
ramjának megerõsítését és kiterjesztését (New
Food Safety Programme).  A program felhívja a
figyelmet arra, hogy az egyes országok tekintsék
az élelmiszer-biztonságot a legalapvetõbb köz-
egészségügyi funkciónak és biztosítsák az anyagi
hátteret a nemzeti élelmiszerbiztonsági prog-
ramokhoz. Alakítsák ki egységes monitoring- és
surveillance-rendszerüket, intézkedéseik kocká-
zatelemzésen (risk analysis) alapuljanak. Építsék
be az élelmiszer-biztonságot a folyamatban levõ
oktatási és táplálkozás-egészségügyi programokba
is, valamint alakuljon ki koordinált együtt-
mûködés az élelmiszer-biztonság különbözõ sze-
replõi közt. Fenti program alapján dolgozta ki és
bocsátotta közre a WHO 2002-ben élelmiszer-biz-
tonsági stratégiáját (WHO Global Strategy for
Food Safety: Safer Food for Better Health).
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A FAO/WHO 2002-ben két nagy jelentõségû
rendezvénnyel is fel kívánta hívni a kormányza-
tok figyelmét az élelmiszer-biztonság fontos-
ságára. Mind a 2002 januárjában megrendezett
Global Forum of Food Safety Regulators, mind a
2002 februárjában Budapesten tartott Pan-
European Conference on Food Safety and Quality
olyan, széles körû konszenzuson alapuló ajánlá-
sokat fogalmazott meg, melyeket nem lehet
figyelmen kívül hagyni.

Fenti nemzetközi javaslatokra alapozva több
országban megkezdõdött – önállóan vagy táplál-
kozási programokkal ötvözötten – a nemzeti élel-
miszer-biztonsági program kialakítása és meg-
valósítása.

2. Nemzeti elõzmények
A nemzetközi háttérben jelzett tendenciák és
szükségszerûségek alól Magyarország sem von-
hatja ki magát. 

A nemzeti élelmiszer-biztonsági politika és
program megalapozott, elõremutató szakmai
anyagokra, kormányzati kezdeményezésekre,
folyamatban levõ programokra, tevékenységekre
támaszkodhat.

Hazánkban közvetlenül vagy áttételesen több
átfogó kormányzati program is érinti az élelmi-
szer-biztonság témakörét. Közülük kiemelendõ a
Nemzeti Környezetvédelmi Program, a Nemzeti
Környezet-egészségügyi Program és az Egészség
Évtizede Johan Béla Nemzeti Népegészségügyi
Program.

Az MTA Élelmiszer-tudományi Komplex Bi-
zottság Táplálkozástudományi Munkabizottsága
már 1993-ban megkezdte az „Ajánlások a hazai
élelmiszer- és táplálkozáspolitika kialakításához”
címû tanulmány kidolgozását, mely 1999-ben
került a Miniszterelnöki Hivatal, valamint az
élelmezési és táplálkozási kérdéskörben közvetve
vagy közvetlenül érintett miniszterek elé.

Az élelmiszer-biztonság problémakörének fon-
tosságát felismerve, a hasonló nemzetközi pél-
dákra alapozva, NM és FM együttes kezdemé-
nyezésre, 1997 õszén megalakult az Élelmiszer-
biztonsági Tanácsadó Testület, melynek tagjai
közt szerepelnek az élelmiszer-biztonságban érde-
kelt minisztériumok, élelmiszer-ellenõrzõ hatósá-
gok, országos hatáskörû szervek, tudományos
intézetek, társaságok, érdek-képviseleti szervek
és a fogyasztók képviselõi.

A Testület elsõ és legfontosabb feladatának
tekinti közremûködését a Nemzeti Élelmiszer-
biztonsági Program kidolgozásában. Ennek érde-
kében szakértõk bevonásával elvégezte a hazai
élelmiszer-biztonsági helyzet felmérését. A hely-
zetfelmérés „Magyarország élelmiszer-biztonsági
helyzete az ezredfordulón” címmel 2000-ben

jelent meg, és eljutott a Miniszterelnöki Hivatal-
hoz, valamint az érintett minisztériumokhoz, an-
nak érdekében, hogy a felmérés alapján sor kerül-
jön a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program
megalkotására és végrehajtására is.

A szakemberek hazánkban is felkészültek arra,
hogy megfelelõ politikai akarat és gazdasági
támogatás esetén iránymutatást adjanak a lakos-
ság egészségének javítását célzó nemzeti prog-
ramhoz.

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program az
Élelmiszer-biztonsági Tanácsadó Testület aktív
közremûködésével, neves hazai szakértõk bevoná-
sával készült el. A nemzetközi irányvonalak
figyelembevételével, az elérendõ fõ cél megvaló-
sítása érdekében a program meghatározza: 
• a nemzeti élelmiszer-biztonsági politika köve-

tendõ alapelveit,
• a fõ célkitûzéseket
• és a nemzeti prioritásokat.

Az egyes prioritásokra vonatkozóan alprogramo-
kat dolgoz ki, melyekben részletesen kitér az
adott témakörre vonatkozó hazai és nemzetközi
helyzetre, az esetleges problémákra és teendõkre.

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program
egységes élelmiszer-biztonsági szemléletet, átte-
kintést kíván adni, ennek érdekében alapvetõ
szempontokat, irányokat, célkitûzéseket fogal-
maz meg, melyekre alapozva az élelmiszer-bizton-
ság területén érintett minden kormányzati és
nem kormányzati szereplõ kidolgozhatja saját
cselekvési tervét a hatáskörébe esõ szakmai
területen. 

3. Nemzeti és nemzetközi együttmûködés
Az élelmiszer-biztonság témakörében a társada-
lom és tudomány szinte minden területén értékes
kezdeményezések, kutatások, programok alakul-
tak, alakulnak ki, melyek egy-egy részterületet
érintenek, sokszor elszigeteltek vagy ismeretle-
nek maradnak. Az ország érdeke azt kívánja, hogy
ezek az erõfeszítések hasznosuljanak, és mara-
dandó eredménnyel járjanak. Nemzeti szinten
ezek a kezdeményezések akkor a leghatékonyab-
bak, ha közös célkitûzést követve, koordináltan,
tervezetten, egymásba kapcsolódóan valósulnak
meg. 

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program sze-
repe, hogy a program iránymutatása mellett min-
denki saját részterületén kapcsolódjon az élel-
miszer-biztonság szerteágazó rendszeréhez, mely-
nek eredményeképpen javul Magyarország élel-
miszer-biztonsági helyzete.

Ennek következtében csökken az egészségügyi
ellátórendszer élelmiszer-fogyasztással összefüg-
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gésbe hozható megbetegedések által okozott ter-
helése, tovább javul a magyar termékek export-
képessége, és mindez kedvezõen hat az ország
nemzetközi megítélésére.

A nemzeti kezdeményezések nemzetközi
környezetben és kapcsolatrendszerben valósul-
nak meg. A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági
Program kapcsolódik az ENSZ élelmiszer-bizton-
sági kérdésekben érintett világszervezeteinek
(FAO, WHO, OIE) célkitûzéseihez és az Európai
Unió Élelmiszer-biztonsági politikájához. Ugyan-
csak figyelembe veszi az egyéb fontos nemzetközi
jelenségeket és irányvonalakat is.

II. A nemzeti élelmiszer-biztonsági
politika alapelvei 

1. Megelõzõ jellegû, átfogó élelmiszer-biz-
tonsági szemlélet szántóföldtõl az asztalig
Az ezredforduló környékén felszínre került és
jelentõs nyilvánosságot kapott élelmiszer-bizton-
sági események rámutattak, hogy élelmiszereink
biztonságosságáról csak a teljes élelmiszerláncot
hiánytalanul lefedõ, összehangolt szabályozással
és felügyelettel lehet gondoskodni. A termõhelyek
talajának, talajvizének, levegõjének tisztasága, a
mezõgazdaságba beszállított anyagok (peszti-
cidek, mûtrágyák, hozamfokozók, állatgyógysze-
rek) minõsége és szabályszerû felhasználása, az
állati takarmány biztonsága, minõsége alapozza
meg az élelmiszer-biztonságot, melyet az egész-
séges, tiszta, ártalmas szennyezõdéstõl mentes
alapanyagok higiénikus feldolgozása, forgalma-
zása követ. 

Ha az élelmiszerlánc bármely pontján a fel-
ügyelet laza vagy hiányzik, a végtermék bizton-
sága kérdésessé válik.  

2. Fogyasztó-központúság
Az élelmiszerek termelésével és fogyasztásával
összefüggésben sokféle és sokirányú érdek kelet-
kezik és ütközik össze. Az élelmiszer árucikk,
melynek termelése, forgalmazása, exportja és
importja meghatározó nemzetgazdasági elem. Az
élelmiszer-elõállítás és -forgalmazás egyúttal
üzleti, profitorientált tevékenység, melynek fõ
hajtóereje a piacszerzés, a fogyasztók vásárlásra
ösztönzése, tisztességes vagy megkérdõjelezhetõ
eszközökkel. Ebben a szerteágazó érdekrendszer-
ben rendkívül fontos annak tudatosítása a tár-
sadalom és az élelmiszer-gazdaság minden szerep-
lõjében, hogy az élelmiszer-elõállítás és -forgal-
mazás legfontosabb és minden mást megelõzõ
célja a fogyasztók egészségének és érdekeinek
védelme, mely sem gazdasági, sem politikai szem-
pontoknak nem rendelhetõ alá.

3. Átláthatóság
Az élelmiszerek elõállítása, forgalmazása, ellen-
õrzése során fontos, hogy a fogyasztók egészségét,
érdekeit érintõ kérdésekben és az élelmiszerjogi
szabályozás kialakításában ne szenvedjen csorbát
a nyilvánosság. A jogalkotás és jogérvényesítés
teljes területén az érintettek számára érthetõ,
átlátható módszereket kell alkalmazni. Az élel-
miszer, mint szervezetünkbe jutó termék, „bizal-
mi” jellegû árucikk. A fogyasztók és egyéb érin-
tettek bizalmának visszaszerzését, fokozását a
szükséges információk hitelességével, elérhetõsé-
gével, érthetõségével elõ kell segíteni. 

4. Tudományos megalapozottság, a kocká-
zatelemzés alkalmazásával és eredményei-
nek figyelembevételével
Az emberiség évezredeken keresztül tapasztalati
alapon kezelte az élelmiszer-biztonság kérdéseit. 
A harmadik évezred kezdetére azonban egyre
inkább elszakadtunk az évezredes hagyományok-
tól, amelynek legkirívóbb jelei az élelmiszerek és
alapanyagaik tömegtermelése, és az élelmiszer-
lánc elejének és végének (nyersanyag-elõállítás és
késztermék-fogyasztás) térben és idõben történõ
nagymértékû szétválása. Az új helyzetben elõfor-
duló tömeges veszélyeztetést csak a tudományos
eredményekre alapozott, részleteiben kidolgozott,
veszélyelemzésen és kockázatbecslésen alapuló,
egységes szemléletû intézkedésekkel lehet meg-
elõzni.

A kockázatelemzés magába foglalja az egész-
ségügyi kockázatbecslést, a kockázat kezelését és
mindazt a széles körû interaktív kockázatkom-
munikációt, mely a tudományosan megalapozott
kockázatbecslés eredményeinek hatékony gyakor-
lati érvényesítéséhez szükséges.

Azokban az esetekben, amikor az egészség-
veszélyeztetés lehetõsége fennáll, de a tudományos
adatok még nem elegendõek a kockázatbecsléshez,
az elõvigyázatosság elvét kell követni.

5. Integrált multiszektoriális, multidiszcip-
lináris megközelítés
Az élelmiszerek biztonságosságában a tudomány
és társadalom legszerteágazóbb területei érintet-
tek. A mezõgazdasági termeléshez, az elõállí-
táshoz és forgalmazáshoz közvetlenül kapcsolód-
nak a környezet- és agrártudományok, a növény-
és állategészségügy széles köre, az élelmiszer-
technológia, vegyészet, mikrobiológia, az állat-
orvostan és humán egészségügy. Kapcsolódik az
államigazgatás és kormányzat minden területe, a
közgazdaságtan, a pénzügypolitika, a szociálpoli-
tika, az oktatás, nevelés, az ipari lobbik és a
fogyasztók egészségét, érdekeit védõ kormányzati
és nem kormányzati szervezetek.
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Gyakorlatilag nincs olyan tudományág és szak-
terület, melyet közvetlenül vagy közvetett módon
ne érintene az élelmiszer-biztonság kérdése. 

6. Saját szerepvállalás 
Az élelmiszer az egyetlen termék, amellyel min-
den személy minden nap közvetlen kapcsolatba
kerül, ha másként nem, mint vásárló, ételkészítõ
és fogyasztó. Mint az élelmiszerlánc záró lánc-
szeme, fogyasztóként mindenki – a kutatásban, az
oktatásban, az elõállításban, a forgalmazásban, az
ellenõrzésben érintett személyek is – élvezõje
vagy elszenvedõje az élelmiszer minõségének, biz-
tonságosságának. A társadalom minden egyes
elemének van tehát szerepe foglalkozás körében
vagy fogyasztóként élelmiszereink biztonságossá

tételében. A saját szerepvállalást és döntési
felelõsséget tudatosítani kell, és mind egyéni,
mind társadalmi szinten elõ kell segíteni a szük-
séges információk biztosításával, és az elvárások
fokozásával. 

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Programhoz
kapcsolódóan minden kormányzati és nem kor-
mányzati szervezet, csoportosulás, az élelmiszer-
lánc minden résztvevõje határozza meg, mit 
tehet az élelmiszer-biztonság javításáért, és a
fogyasztókat is tájékoztatni kell saját szerepükrõl,
lehetõségeikrõl.

*
A program ismertetését a következõ számunkban
folytatjuk.

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

RENDEZVÉNYEK
A XII. Magyar Minõség Hét programjai

(Kiegészítés a tájékoztatóhoz)

Hon- és Rendvédelmi Szekció
(párhuzamos ülés)
November 11., kedd délután
Elnök: Csomós Lajos, a Hon- és Rendvédelmi
Szakbizottság vezetõségi tagja

Elnöki megnyitó

A Rendõrségi Kiválósági Modell
Elõadó: Kopasz Árpád,
Országos Rendõr-fõkapitányság

Az AQAP-2000 követelményrendszer
bevezetésérõl
Elõadó: Gyöngyösi Ferenc,
HM Technológiai Hivatal

A védelmi ipar helyzete, várható alakulása
Elõadó: Gyõrfi Ferenc, GKM

A vevõi elégedettség mérése a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányságnál
Elõadó: Lõrinczné Bubla Éva,
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Védelem, biztonság, minõség – együttmûködés
kialakítása a civil, hon- és rendvédelmi szervek
között
Elõadó: dr. Turcsányi Károly,
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Konzultáció
Vezeti: Csomós Lajos

Oktatási nap
november 13.
A közoktatás-fejlesztés megvalósításának
lehetõségei
Elõadó: Sipos János 
közoktatási helyettes államtitkár

A minõség szerepe a változó felsõoktatási 
rendszerben
Elõadó: Mang Béla
felsõoktatási helyettes államtitkár

A minõség szerepe a bolognai folyamatban
Elõadó: Dinya László
tanszékvezetõ egyetemi tanár, FTT-társelnök

A kreditrendszer bevezetése
– ahogyan a felsõoktatási intézmények 
belsõ partnerei látják
Elõadó: Hunya Balázs, OM 
– dr. Bálint Julianna, SZIE YMMF

A közoktatásfejlesztési stratégia és az intézményi
minõségfejlesztési stratégia kapcsolata
Elõadó: Orosz Lajos,
Közoktatási Minõségfejlesztési
Programigazgatóság

Mûködési kritériumok a független iskolákban
Elõadó: Horn György,
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
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A felnõttképzés intézményi 
és programakkreditációja. 
A felsõoktatás kapcsolódási lehetõségei
Elõadó: Nádráné Tóth Borbála, 
Nemzeti Felnõttképzési Intézet

A Közoktatási Minõségdíj (KMD) jövõje
Elõadó: Molnárné Stadler Katalin,
Közoktatási Minõségfejlesztési
Programigazgatóság

Hogyan jobban? A minõségfejlesztés
mint az intézményi tartalmi fejlesztés eszköze 
Elõadó: Kállai Mária, 

Szandaszõlõsi Általános iskola, Mûvelõdési ház
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

A minõségirányítási alapelvek megvalósítása 
egy felsõoktatási intézményben.
Elõadó: Kecskésné Nagy Eleonóra,
Kecskeméti Fõiskola

Harmonizácó a nemzetközi elvárásokkal, 
a Bolognai deklaráció a minõségirányítás
tükrében
Elõadó: Göndör Vera – dr. Koczor Zoltán 
– Némethné Endrõdi Katalin, 
Budapesti Mûszaki Fõiskola

Az új minõség- és környezetirányítási auditszabvány 
(ISO 19 011:2002); követelményrendszer-változás

Az ISO 900X:2000 szabványsorozat, a minõség- és
környezetirányítási szabvány hasonló felépítése,
továbbá az egyéb irányítási rendszerek (informá-
cióbiztonság, egészség és biztonság stb.) megje-
lenése egyrészt megteremtették az integrált rend-
szerek bevezetésének – szabvánnyal is támogatott
– lehetõségét, másrészt megváltoztatták az audit
végzésére vonatkozó elõírásokat.

Az új ISO 19 011:2002 (MSZ EN ISO
19 011:2003) szabvány megfelelõ útmutatást
nyújt nem csupán a minõségirányítási rendszer
vagy a környezetirányítási rendszer belsõ vagy
külsõ auditálásához, hanem integrált rendszerek
auditjára vonatkozóan is. Ezzel egyben megte-
remtõdik az auditok korábbinál hatékonyabb
végzésének lehetõsége.

A rendezvényen ismertetésre kerülnek az új
szabvány auditra vonatkozó elvárásai és ezzel
együtt a tanúsítók új elvárásai.

Számos sikeres szervezetnél az integrált rend-
szerek auditálásának gyakorlata még az új szab-
vány megjelenése elõtt kialakult. Néhány elõadás
ennek bemutatásával, továbbá a felhasználható
tapasztalatok ismertetésével foglalkozik.

A rendezvény idõpontja: 2003. szeptember 17.

Helyszín: HM Technológiai Hivatal, 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 20.

Szakmai program
8.30 Regisztráció
9.00 Az elnök megnyitója

Elnök: Beck Lajos, MSZT
9.10 Az irányítási rendszerek magyar 

nemzeti szabványai, különös 
tekintettel az új szabványra

Elõadó: Beck Lajos fõosztályvezetõ-h.,
Magyar Szabványügyi Testület

9.35 Az ISO 19 011:2002 szabvány hatása 
a MIR/KIR felülvizsgálatokra 
– rendszerépítési és mûködtetési
tapasztalatok 
Elõadó: Sipos Gáborné vezetõ tanácsadó,
SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft.

10.50 Kávészünet
11.10 Korreferátum

Elõadó: Földesi Tamás tanácsadó,
Magyar Szabványügyi Testület

11.25 Korreferátum
Elõadó: Pálos Emil fõmunkatárs,
HM Elektronikai, Logisztikai és 
Vagyonkezelõi Rt. Minõségirányítási 
Igazgatóság

11.40 Konzultáció
12.10 Büféebéd

Elnök: Pálos Emil, HM Elektronikai, 
Logisztikai és Vagyonkezelõi Rt. 

13.10 Az ISO 19 011:2002 szabvány 
változásai a tanúsító mûködésében
Elõadó: Petik Ferenc
ügyvezetõ igazgató-helyettes,
SGS Hungária Kft.

13.35 A Bureau Veritas auditálásának 
szempontjai
Elõadó: Bácskai Zsolt vezetõ auditor,
Bureau Veritas Magyarország Kft.

14.00 Irányítási rendszerek felülvizsgálata 
az OVIT gyakorlatában
Elõadó: Pleininger József
minõségügyi vezetõ,
Országos Villamos Távvezeték Rt.

14.25 Konzultáció, elnöki zárszó
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Az ISO 900X:2000 szabványsorozat szükségessé
tette a minõségirányítási rendszer dokumentáció-
jára vonatkozó elõírások újragondolását. A minõ-
ség kézikönyvére vonatkozó korábbi szabvány he-
lyett az ISO a rendszer egészére vonatkozó doku-
mentációra adott ki irányelveket.

Ezek az irányelvek lehetõvé teszik a dokumen-
táció egyszerûbb és könnyebben alkalmazható
kialakítását, amely egyrészt hatékonyabbá teszi 
a dokumentáció használatát, és egyben erõforrás-
megtakarítást is eredményezhet.

Az elõadások részben az új irányelveket, rész-
ben pedig néhány újabb, gyakorlati megoldást
ismertetnek.

A rendezvény idõpontja:
2003. szeptember 25.

Helyszín: 
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Díszterme 

1092 Budapest, Bakáts tér 1.
Bakáts téri templom bejáratával szemben

Szakmai program

8.30 Regisztráció

9.00 Az elnök megnyitója
Elnök: Turi Tibor

9.10 Az MSZ EN ISO/TR 10 013:2003 
szabvány kiadásának történelmi 
háttere és szükségessége 
Elõadó: Beck Lajos fõosztályvezetõ-h.,
Magyar Szabványügyi Testület

9.35 Hogyan támogatja az MSZ EN ISO/TR 
10 013:2003 a minõségirányítási 
rendszer dokumentációjának 
elkészítését és karbantartását?
Elõadó: Turi Tibor vezetõ tanácsadó,
SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft.

10.00 Korreferátum
Elõadó: Pálos Emil fõmunkatárs,
HM Elektronikai, Logisztikai 
és Vagyonkezelõi Rt. Minõségirányítási 
Igazgatóság

10.15 Konzultáció

10.30 Kávészünet

10.45 A minõségdokumentációra vonatkozó 
elvárások a DNV gyakorlatában
Elõadó: Zrupkó János ügyvezetõ igazgató,
Det Norske Veritas Magyarország Kft.

11.10 Integrált rendszerek dokumentációja 
a MOL logisztikai szervezeténél
Elõadó: Tompa Tamás minõségügyi 
és EBK fõmunkatárs,
MOL Rt. TKD Logisztika

11.35 Három rendszerbõl álló integrált 
rendszer az Unilever gyakorlatában
Elõadó: Perneczky Andrea
minõségbiztosítási és fejlesztési vezetõ,
Unilever Magyarország Kft.

12.00 Ebéd

Elnök: Pálos Emil HM Elektronikai, 
Logisztikai és Vagyonkezelõi Rt.

13.00 Integrált rendszer dokumentációja
a Westel gyakorlatában
Elõadó: Ponya Gábor TQM-menedzser,
Westel Mobil Távközlési Rt.

13.25 Integrált rendszer dokumentációja 
a Siemens gyakorlatában
Elõadó: Huber Detlef
minõség- és környezetirányítási igazgató,
Siemens Rt.

13.50 A 8 alapelvre épülõ minõség-
dokumentáció
Elõadó: Bozsoki Zoltán ügyvezetõ,
Tran-Sys Kft.

14.15 A minõségkézikönyv
a 8 alapelv alapján
Elõadó: Szendefiné Kiss Piroska
minõségbiztosítási fõmunkatárs,
MOL Rt. TKD K+F

14.40 Konzultáció, 
elnöki zárszó

A minõségirányítási rendszer dokumentációjának
irányelvei 

(MSZ EN ISO/TR 10 013:2003) és gyakorlati megoldások
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A Társaság Textil-, Textilruházati és Mûszaki
Textília Szakbizottsága 2003. június 19-én tar-
totta legutóbbi rendezvényét. A szokásosnál na-
gyobb hallgatóság (köszönhetõen a Cél-iránytû-
ben közzétett meghívónak) vett részt azon a szak-
mai programon, amelyen az „Egészségvédelem és
-biztonság speciális textíliákkal”, ill. a „Textilesek
EU-s felkészültsége – különös tekintettel az
önkéntes minõségtanúsító rendszerekre (fõként
az ÖKO-TEX megfelelõségre)” tárgyú elõadások
hangzottak el. 

Egészségvédelem
Kutasi Csaba az egészségvédelmet és biztonságot
szolgáló két fõbb cikkcsoportról, a fémezett tex-
tíliákról, ill. az UV-védelmet garantáló, tanúsított
textiltermékekrõl beszélt. A fémezett textilek
régóta ismertek díszítõ jelleggel (pl. az aranyfüst-
tel bevont gazellabõrbõl készített ún. ciprusi
aranyfonal, vékony, ellapított nemesfém szalaggal
körbetekert fonalból szõtt palást stb.), a réz gyó-
gyító, az ezüst fertõtlenítõ hatása szintén nagy
múltra tekint vissza (igaz, utóbbiak nem textil-
anyagok formájában). A valódi fémszálak (ne-
mesfémötvözetek, ill. színesfémek olvadékából)
mellett a fémezett fóliafonalakkal (pl. az ún. lurex,
amelynél poliészterhártyára fémet gõzölnek, majd
csíkokra vágják) is készítettek különleges külsõ
képû textíliákat. Különleges alapanyagú kelmék
alumíniumporlasztásos bevonásával nagy hõ- és
fényvisszaverõ képességû ipari függönyöket,
védõruházatokat állítanak elõ. Az eddigiekhez
hasonlóan szintén „fizikai-fémezéssel” gyártják a
polietilénbe ágyazott alumíniumport bevonatként
tartalmazó mûszakitextil-felületeket. A fõként
poliamid 6-6 – mikroszálból elõállított, nem szõtt
kelmék kémiai fémezésével különleges védelmi
képességû cikkek állíthatók elõ. A nagyfrekvenciás
sugárzás (mikrohullámú berendezések, radio-
terápiás készülékek, radarok, mûanyaghegesztõ
eszközök, elektronikus technikák stb. keltette
elektromágneses hatások) ellen fõként a réz-
bevonatú (ill. réz/ón, ill. réz/nikkel bevonású) tex-
tilfelületek nyújtanak „árnyékolást” a „Faraday-
kalitka” elvén. A 10…35 g/m2-es tömegnövek-
ményt okozó fémréteg nem csökkenti az alap-
kelme hajlékonyságát, rugalmasságát, fiziológiai
jellemzõit, jól konfekcionálható. A szintetikus
szálasanyagból készített termékek (repülõgép-

üléshuzat, számítógépterem-padlószõnyeg stb.)
antisztatizálását ezüstözött szálak, fonalak jelen-
létével oldják meg. A rezezett  textilekbõl gyó-
gyászati segédeszközök is készülnek (hõkiegyen-
lítõ hatás görcsoldó hatása, immunrendszer-akti-
vitás növelés, ízületi gyulladást okozó enzimek
hatáscsökkentése, izomkötöttség mérséklése stb.)
gyógyszermentes fájdalomcsillapítás és kezelés
céljából. Ezüstözött textilekbõl különleges seb-
kötözõ anyagokat (pl. égési és egyéb nehezen gyó-
gyuló sebekre), bõrbetegségek (ekcémák, gombák,
egyéb kórokozók) gyógyítására alkalmas alsó-
ruházatokat, ágynemûket állítanak elõ.

A fémezett textilek fémallergia esetén nem
használhatók, egyébként kizárt az izzadság hatá-
sára oldhatatlan fémionok szervezetbe kerülése.

A textiltermékekre háruló UV-védelem a meg-
növekedett ultraibolya A és B sugárzás miatt
jelentõs. A Napból érkezõ, a láthatatlan tarto-
mányba esõ elektromágneses sugarakkal szem-
ben csökken az immunrendszer védõképessége,
leromlik a védõoltások hatékonysága (1%-os ózon-
koncentráció-csökkenés 2%-os sugárzásintenzi-
tás-növekedéssel jár; 5%-os UV-sugárzás-emel-
kedés 25%-osan növeli a bõrrák elõfordulását). Az
optimális mértékû UV-B hatás persze létfon-
tosságú (pl. a D-vitamint ennek segítségével
állítjuk elõ az alkalmas elõanyagokból), azonban
textiles oldalról is céltudatosan kell felkészülni a
védelemre. Ennek során a gyermek- sport- és
szabadidõ-ruházatok, szabadban dolgozók öltözé-
kei, ill. a különbözõ árnyékolástechnikai textilek
(napernyõk, rolók, szalagfüggönyök stb.) kerül-
nek a vizsgálatok fókuszába. 

A textiltermékek UV-szûrõ képességét számos
körülmény befolyásolja (szálasanyag, kelmekép-
zés, kikészítés, konfekcionált darabáru használat
közbeni viselkedése stb.), így az ellenõrzési mód-
szerek kidolgozásánál komplex vizsgálati rend-
szerre kellett törekedni (pl. jól megválasztott tel-
jesítményeloszlású sugárforrással és megfelelõ
hullámhosszlépéses vizsgálattal történõ spektro-
fotométeres mérés, amely többek között a bõr-
érzékenységi mutatót is figyelembe veszi). A ko-
rábbi ausztrál szabvány (AS/NZS 4399:l996) sze-
rint a bonyolult számítási programmal nyert ún.
UV-védelmi faktor (UPF) alapján értékeltek, azon-
ban csak az eredeti textilanyagvágat egyszerû
kontrollja ma már nem elegendõ. A Vizsgáló Inté-

SZAKBIZOTTSÁGOK

Beszámoló az MMT „Textiles Szakbizottsága”
rendezvényérõl
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zetek Nemzetközi Szervezete által nemrég kidolgo-
zott UV-standard 801-es metodika kiterjed a kop-
tatott, tisztított, idõjárás-állóság teszt szerint
kezelt minták normál helyzetû és elõírtan feszített
állapotú vizsgálatára egyaránt. A megfelelõ termék
egy évre érvényes bizonyítványt kap, a bevarrt
címkék között viselheti az erre utaló megkülön-
böztetõ minõségjelet (a tanúsítvány évenként
meghosszabbítható). A textiltermékek UV-védel-
mével kapcsolatban hamarosan várható európai
szabvány kiadása (prEN 13 758-1 a méréssel, a
prEN 13 758-2 az értékeléssel foglalkozik). Az
említett „nemzetközi társulás” által kijelölt intézet
a hazai INNOVATEXT Rt. is, így az önkéntes
minõségtanúsításra nálunk is lesz lehetõség.

Felkészülés az EU követelményeire
Az EU-direktvák szabta követelményekre való
felkészülésrõl, az önkéntes minõségtanúsító rend-
szerekrõl Jancsó Eszter tartott elõadást. A
2004. május 1-jétõl esedékes csatlakozással vala-
mennyi uniós elõírás ránk nézve is kötelezõ lesz
(beleértve a folyamatos megújulással együtt járó,
módosított követelmények betartását). Sajnos a
hazai textilszakma jelenlegi felkészültsége nem
kielégítõ, ha nem lesz pozitív változás, úgy szá-
mos témában várható elmarasztalás a – piaci
szabályozás alá esõ – magyar textiltermékeknél.

A jogilag szabályozott termékeken (pl. a védõ-
ruházatok) a kötelezõ jellegû „kontrollokkal” biz-
tosított a megfelelõség (az EU-ban e cikkcsoport-
ra szélesebb körû követelményrendszer vonatko-
zik, azonban a hazai rendszer sem elmaradott). 
A többi piaci szabályozású textil- és ruházati cikk-
nél önkéntesen ellenõrizhetõ az alkalmasság. A
márkajelek, a nemzeti emblémák nem minõség-
tanúsító jelzések (pl. nálunk a cédrusgrafikájú
„környezetbarát termék” jelölés), ill. a környezet
kímélésére utaló gyártói jelzések (pl. eldobható
csomagolóanyagok, az ózonréteg védelmét szol-
gáló megoldások stb.). Az EU-ban elterjedt „CE”
jelölés sem átfogó minõségtanúsító embléma,
hanem a mûszaki biztonságot elõíró direktívák-
nak való megfelelõséget jelzi, s ezzel az Unión
belüli szabad forgalmazást teszi lehetõvé. Az ún.
öko-címke az Unión belüli termékeknél olyan
megkülönböztetõ jelölést takar, amely a termék
teljes életciklusára garantálja a komplex ökológiai
gondoskodást (termelésre, használatra, megsem-
misítésre kiterjedõen egyaránt). Az említett jelö-
lések önkéntesek, azonban ha a fél csatlakozott a
rendszerhez, úgy a vonatkozó elõírásokat be kell
tartani.

A „káros anyagra történõ vizsgálatok” terén
számos rendszer ismert [pl. SG, TÜV (Toxproof)
stb.], a legelterjedtebb az ÖKO-TEX megkülön-
böztetõ minõségjel alkalmazása (jelenleg a világon

32 ezer termék rendelkezik ilyen tanúsítással).
Közismert, hogy négy termékcsoport érintett:
bébi- és kisgyermek-, bõrrel érintkezõ, ill. bõrrel
nagy felülettel kapcsolatba nem kerülõ, továbbá
kiegészítõ (dekorációs jellegû, matrac stb.) cikkek.
Ennek során az 1992-ben létrehozott nemzetközi
szervezet egyre szigorúbban vizsgál [pl. pH-t,
kioldható nehézfém-, peszticid-, klórozott fenol-,
formaldehid-, kerrier-, ftalát-elõfordulást/tartal-
mat vizsgálnak, ellenõrzik a színezék megfelelõ-
ségét (rákkeltõ, allergiát okozó, káros bomláster-
mékû nem lehet), kontrollálják a színtartóságot.
A kritériumoknak megfelelõ termékeken az egy
évre érvényes (évenként megújítható) bizonyít-
vány alapján a gyártó alkalmazhatja a jellegzetes
grafikával és szöveggel, ill. azonosító számmal
ellátott címkét. A hazai INNOVATEXT Rt. is 
társult  tagja az ÖKO-TEX Szervezetnek, így az
önkéntes tanúsítás határainkon belül is igényel-
hetõ. Megemlítendõ a környezetbarát textil-
gyártást tanúsító ÖKO-TEX 1000-es rendszer, ill.
a termék, ill. elõállítás ökológiai megfelelõségét
kifejezõ ÖKO-TEX 100+ tanúsítvány.

Az EU-ban már hatályos „Azo-törvény”
(2002/61/EG) szerint e színezékeket korlátozzák,
tiltják a redukcióra aromásamin-lehasadással
reagáló egyedek forgalmazását és alkalmazását 
az emberi bõrrel érintkezõ ruházatok, játékok,
cérnák, óraszíjak stb. tekintetében (2005-tõl az
újrahasznosított textíliákban sem fordulhat elõ
tiltott azo-színezék). A „Textiltermékek és a kör-
nyezetvédelem” (2002/371/EG) tárgyú, a közel-
múltban hatályba lépett EU-s szabályozás szintén
számos tilalmat, korlátozást tartalmaz a textil-
színezésre, -nyomásra: 
– tilalmi listán vannak az említett azo-szárma-

zékokon kívül a rákkeltõ és allergiát okozó
színezékek, halogénezett carrierek (szintetikus
szálak színezésénél használatos „vivõszerek”), 

– tiltott a „plastisol-nyomás”,
– a bõrrel érintkezõ textíliák formaldehid-tar-

talmát 30 mg/kg-ban korlátozzák (rendkívül
szigorú követelmény pl. a pigment-nyomott
cikkeknél is), 

– a nyomópépek szervesoldószer-tartalma nem
lépheti túl az 5%-ot stb. 

A „Nikkeltartalom-szabályozás” elõírásai
(1994/27/EG) azért szigorúak, mert felmérések
szerint az európai lakosság 10%-a nikkelallergiás.
0,5 mikrogramm/cm2/hét határérték tartandó 2 év
garanciával (pl. nikkelzáródású kellékeknél),
ennek kontrolljára egy gyorsteszt is elfogadott,
pontos meghatározásra atomabszorpciós mód-
szert használnak.



Az említett EU-s szabályozásnál nincs derogá-
ció, amint tagok leszünk, azonnal kötelezõek
lesznek hazánkban is [megjegyzendõ, hogy a
nálunk hatályos „Kémiai biztonságról…” szóló
törvény tilalmi listája szinte teljesen szinkronban
van a „textiles vegyianyag”-alkalmazási elõírá-
sokkal, további egyéb hazai szabályozások (pl.
veszélyes anyagok behozatala és kivitele; hul-
ladékgazdálkodás stb.) is szolgálják az átállás
egyszerûségét…]. Hasonló a textil- és ruházati, ill.
tisztítóipari termelõ/szolgáltatói tevékenység
környezeti jogi szabályozásának helyzete (a
szennyvízkezelés, levegõvédelem, zaj- és rezgés-
terhelés, hulladékcsökkentés magyar elõírásai
megfelelõek, azonban az uniós követelmények 
pl. az ipari klórfelhasználást is limitálják…).

A partnerek közötti szerzõdéses kapcsolatnál
pl. fontos a színezett textíliák követelményeinek
szabatos meghatározása (pl. a színtartósági
kritériumoknál fontos a módszer meghatározása,
így a hõmérséklet, „tisztító” segédanyag részlete-
zése stb.).

Az MMT „Textiles Szakbizottsága” õszi rendez-
vényének programján szintén napjaink aktuális
szakmai kérdései lesznek az elõadások témái,
különös tekintettel a „textilminõség és az uniós
elvárások” sorozat folytatására. 

E programok még idõben segíthetnek a jelenleg
még nem kielégítõ felkészülésünk felgyorsítására.

Kutasi Csaba
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A Hon- és Rendvédelmi Szakbizottság
közleménye

A Jogi Szakbizottság felhívása

Az MMT Hon- és Rendvédelmi Szakbizottság
2003. április 15-i ülésén tudomásul vette Lakatos
Gábor hör. õrnagy elnökségi tisztjérõl történõ le-
mondását.

Az ülés köszönetet mondott Lakatos úr végzett
munkájáért és kérte, hogy tevékenységével to-
vábbra is támogassa a Szakbizottságot.

A megüresedett elnökségi helyre a testület
egyhangúlag megválasztotta Havellant Ferenc 

r. alezredes urat. A megjelentek gratuláltak,
további sok sikert kívántak munkájához.

Havellant Ferenc r. alezredes elérhetõsége:
Tel.: 06-20-414-2657
Fax: 443-5523
E-mail: havellantf@mail.ovfk.b-m.hu

Füredi László
szakmai bizottság titkára

A Jogi Szakbizottság tájékoztatja a Társaság tagjait, hogy

2003. október 7-én, hétfõn 14 órakor
nyílt ülést tart.

Az ülés helye:
a Magyar Minõség Társaság székhelye

1091 Budapest, Üllõi út 25.

Az elõadások témája:
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogviták,

különös tekintettel a mûszaki leírás tartalmára, az ajánlattevõk alkalmasságának kérdésére
és az esélyegyenlõségre.

Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk!

Felvilágosítás: 
Fazekas.tarsai@fazekaslaw.hu, 06-30-934-3648
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Az önértékelést, mint a szervezetfejlesztés
egyik fontos eszközét, ma már szerencsére
egyre több magyar vállalkozás használja.
Segítségével és a TQM-eszköztár egyre hatéko-
nyabb alkalmazásával komoly lépések történ-
tek a szervezeti kiválóság irányába. A legjob-
bak, szám szerint 25-en nyerték el eddig az
1996-tól meghirdetett Nemzeti Minõségi Díjat.
A gyõzteseknek, a pályázóknak és a több éve
önértékelést végzõknek már nem kell magya-
rázni az EFQM-modell nyújtotta elõnyöket.
Mindazoknak viszont, akik még csak most
kacérkodnak a rendszeres önértékelés gondo-
latával, talán pozitív impulzust adhat négy
korábbi pályázó, illetve NMD-nyertes lapunk
számára adott interjúja. 

A megszólaltatott Pick Szeged Rt. 1999-ben
nagyméretû termelõ vállalati, a Macher Gépé-
szeti és Elektronikai Kft. 2000-ben kisméretû
termelõ vállalati, a Medicor Kézimûszer Rt.
2000-ben a közepes méretû termelõ vállalati, a
Pécsi Vízmû Rt. 2002-ben szolgáltatókategóriá-
ban bizonyult a legjobbnak.

– Elsõként arra kértem választ, hogy miért volt
hasznos a szervezet számára az önérté-
kelés.

A Pick Szeged Rt. tapasztalatait Varró Györgyné
MIR-vezetõ ekként összegezte:
– Az önértékelés nagy segítséget nyújt egy szer-
vezet számára a meglevõ erõsségeik és a fejlesz-
tendõ területek feltárására, mivel a teljeskörûség
megkívánja olyan területek felmérését, átvilágítá-
sát is, amelyekre nem feltétlenül terjed ki egy ISO
9001 szerint mûködõ szervezet szabályozása. Az
önértékelés új módszerek alkalmazását, az érté-
kelésbe történõ bevonását, beillesztését segítette.

A Macher Kft. ügyvezetõ igazgatója, Macher
Endréné így fogalmazott:
– A „Mit nyerünk, ha nem nyerünk?” gondol-
kodásunk már az EFQM-modell alapján történõ
pályázati felkészülés felénél megjelent. A legtöbb-
ször éjszakába nyúló teammunkák, az értékelõk
kritikája kikristályosították, hogy ha nem leszünk
nyertesek, a cég, a csapat akkor is nyer, mert:

– „külsõ szemmel” alkotunk képet magunkról,
– erõsödött a csapatszellem,

– megvalósult egy külsõ, professzionális meg-
ítélés,

– kijelöltük a fejlesztendõ területeket,
– cselekvési programot készítettünk a folya-

matos jobbításért.

Természetesen a díj megnyerésérõl sem mond-
tunk le, de azt akkor úgy tekintettük, mint „hab
a tortán”. Persze mi szeretjük a tortán a habot. 

A helyszíni értékelõcsoport által összeállított
„visszajelzés” olvasása során az volt az érzésünk,
mintha a csoport tagjai hosszú idõ óta közöttünk
dolgoztak volna, olyan jól rátapintottak az erõs-
ségekre és a fejlesztendõ területekre is. A vissza-
jelzésnél az „erõsségek” megerõsítettek bennün-
ket abban, hogy jó úton járunk, míg a „fejleszten-
dõ területek”-be besoroltak rávilágítottak arra,
hogy mi az, amire a jövõben jobban kell figyelni. 

Kemény István MIR-vezetõ, MEDICOR Rt.:
– A Medicor Kézimûszer Rt. vezetése 1997-ben
döntött arról, hogy irányításában alkalmazza a
TQM-munkamódszereket. Ekkor már három éve
jól mûködött az ISO 9002 szerinti minõségbiz-
tosítási rendszer, melynek bevezetésével és
mûködtetésével felülvizsgáltuk, szabályoztuk a
minõségre közvetlenül ható folyamatokat.

Az 1997-ben indított TQM-tevékenységünket a
Nemzeti Minõségi Díj kritériumrendszerére építve
kezdtük el. Az elsõ évben végzett helyzetfelmérõ
értékelés rámutatott a vállalat erõsségeire és
gyengeségeire. A gyenge területek fejlesztésére
teammunkát szerveztünk. Az önértékelést évente
elvégeztük, és alkalmaztuk a folyamatos javítás
elvét. Az elért eredményeinket pályázatban foglal-
tuk össze, pályázatunkat 2000-ben Nemzeti
Minõségi Díjjal és Shiba díjjal jutalmazták. 
Az önértékelés eredménye:
– hatékonyabb lett a vezetési tevékenység (a

felsõ vezetés teamként mûködik),
– felrázta a dolgozókat,
– bevonta a dolgozókat a döntések elõkészítésébe

és meghozatalába,
– a teammunkákon keresztül különbözõ tech-

nikákat tanultak meg és alkalmaznak a tevé-
kenységük során,

– megismertük önmagunkat, különbözõ tévhitek
dõltek meg, reálisan látjuk magunkat,

– segített a jobb csapatmunka kialakításában,

KITÜNTETETTEK

Figyeljünk rájuk – tanuljunk tõlük!

Négyen négy kategóriából
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– a vevõielégedettség-méréseken keresztül job-
ban megismertük a vevõk elvárását, igényét,
véleményét,

– javult a vállalat gazdasági eredménye,
– a Minõségi Díj elnyerésével nagyobb publicitást

nyertünk, nõtt a vállalat ismertsége,
– a Nemzeti Minõség Klubon keresztül további

hasznos információkhoz jutunk a rendszerünk
folyamatos továbbfejlesztésére.

A Pécsi Vízmû Rt. válaszai – akárcsak a pályá-
zatuk – teammunka eredményeképpen fogalma-
zódtak meg. Csokorba gyûjtésükrõl Csomor
Miklósné MKIR-vezetõ gondoskodott:
– szervezetünket új szempontok szerint vizsgál-

tuk át, tártuk fel fejlesztendõ területeinket,
– rákényszerítettük magunkat egyfajta rendsze-

rességre, szisztematikus átvilágításra,
– képet kaptunk a szervezet mûködésérõl, melyet

objektíven mérhettünk,
– láttuk, hogyan felelünk meg a fogyasztói, a dol-

gozói és a tulajdonosi elvárásoknak,
– megtudtuk, megtettünk-e mindent a környezet

megóvásáért, valamint hogy mennyire ismeri
és ismeri el munkánkat környezetünk,

– felismertük a hibákat, a hiányosságokat, és
kidolgoztuk a mûködés javítását szolgáló prog-
ramokat,

– rávilágított az erõsségekre, melyekre a további-
akban építkezhetünk,

– pontosítottuk, mi hol van (adat, eredmény,
módszer, …), térképet készítettünk, számos
adatot információvá alakítottunk, átláthatóbbá
tettük tevékenységeinket,

– az önértékelés során sokat tanultunk magunk-
ról és másoktól,

– a módszer lazította a formális struktúrákat,
erõsítette a horizontális kapcsolatainkat,

– a vezetõi gondolkodásmód átalakult, beépült 
a PDCA (fõként a C és az A erõsödött) és a
RADAR-szemlélet.

– Mit jelentett a siker? – tettem fel a
következõ kérdést.

– A PICK SZEGED Rt. számára kiemelkedõ siker-
ként könyveljük el az NMD-t, mivel ismert tény
számunkra, hogy a nagyvállalati kategóriában
elsõként volt elismert egy élelmiszer-feldolgozó
üzem, és ha jól tudjuk, az Európai Minõség díjazot-
tak között sincs élelmiszer-feldolgozó szervezet.

Kereskedelmi partnereink, vevõink számára –
akik ismerik a díjhoz kapcsolódó kritériumrend-
szert – igen magas szintû bizalmat, elismerést
jelent egy ilyen díj, illetve az ehhez kapcsolódó
logó használatával közölt információ.

A Macher Kft.-nél:
– Vevõnyerést

Meglévõ partnereink együtt örültek velünk, a Díj
megerõsítette õket abban, hogy továbbra is szá-
míthatnak magas szintû kiszolgálásukra. Vevõink
továbbajánlottak bennünket, s néhány hónapon
belül több cég megkeresett, közülük ma is három
stratégiai partnerünk. 

– A kft. ismertségének növekedését
Marketingelemzéseink szerint a régiónkban és
Magyarországon is növekedett ismertségünk. Ez
részben az új partnerek jelentkezésében, részben
pedig a különbözõ rendezvényekre (szakmai,
minõségügyi) való meghívásokban (résztvevõ-
ként, elõadóként) is megmutatkozott. Rendszere-
sen szerepeltünk/szerepelünk az országos és a
helyi médiában (Magyar Televízió. Fehérvár
Televízió, Fehérvár Rádió, Fejér Megyei Hírlap,
Magyar Hírlap stb.).

A Medicornál:
– A Díj átvétele a Parlamentben felemelõ, igen
ünnepélyes esemény volt. A sikert, az örömöt
megosztottuk a dolgozókkal, a Nemzeti Minõségi
Díj elnyerését valamennyi dolgozó részvételével
megünnepeltük. A siker megerõsített abban, hogy
jó úton haladunk, közös munkával eredményesen
tudunk dolgozni. A dolgozókban is nõtt a vál-
lalathoz tartozás érzése. Ugyanakkor valamennyi
vezetõ meggyõzõdésévé vált, hogy ezt a tevé-
kenységet tovább kell folytatni, nem szabad
megállni.

A PV Rt.-nél:
– Kiderült, nem dolgoztunk hiába, elismerték az
eddigi munkát.
– külsõ és belsõ elismerés: társadalmi (erkölcsi),

belsõ, külsõ, tulajdonosi, minõségügyi szak-
területrõl, ágazatunkon belül elsõk lettünk,
fontos a fogyasztók (vevõk) számára, megis-
merhették e területen való ténykedésünket,
alkalmazottaink látják tevékenységeik ered-
ményeit,

– nem a díj volt a fõ cél, hanem az eszköz alkal-
mazása a vállalat javításához visszajelzésen,
objektív felmérésén keresztül (viszonylag ol-
csón, a költséges tanácsadói díjak helyett),

– az értékelés eredménye: még nem az út vége,
van javítandó, 

– megerõsítés: jó módszert, hasznos eszközt
választottunk, jó úton haladunk, de még …,

– új ötletek, módszerek, eszközök átvételét,
átadását,

– versenytársakkal szemben lépéselõny,
– a díj kötelez, az elvárások hirtelen megnõttek,

még sokkal jobbnak kell lennünk,
– bejutást a Nemzeti Minõség Klubba, bench-

marking-lehetõség: látogatásokon, szemináriu-
mokon tapasztalat-, adat- és véleménycsere,
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kapcsolatteremtés, a legjobb gyakorlatok meg-
ismerése, adaptálása.

– Harmadikként aziránt érdeklõdtem, hogy mi
történt a gyõzelem óta, jelenleg végez-
nek-e önértékelést?

– Szegeden természetesen nem álltunk meg az
MND elnyerésével, azóta is minden évben elvégzi
Társaságunk az önértékelést, és ehhez kapcso-
lódóan már harmadik éve összeállítjuk az Európai
Minõség Díj pályázati anyagunkat. A pályázatok-
hoz kapcsolódó visszajelzések, a javasolt fejlesz-
tendõ területek évrõl évre segítséget nyújtanak
folyamatos fejlõdésünk, fejlesztéseink irányvona-
lának meghatározásához.

– Székesfehérváron a 2001-ben a helyszíni
értékelõcsoport által összeállított „visszajelzés”

alapján módszeres javító-, fejlesztõtevékenységbe
fogtunk, melynek keretében:
– cselekvési programokat állítottunk össze a

fejlesztendõ területekre és feladatokra,
– megvizsgáltuk a Macher Kft. erõsségeit és a

megtartásukhoz szükséges fejlesztési lehetõ-
séget.

A feladatokat részben azok a teamek végezték,
amelyek az NMD-pályázat készítése során is
tevékenykedtek, de természetesen új teamek is
alakultak, egyre több munkatárs bevonásával. 
E munkának számos eredménye közül kieme-
lendõ, hogy közvetlenül hozzájárultak:
– az Integrált Irányítási Rendszerünk (ISO

9001:2000/ISO 14 001:1996) bevezetéséhez, 
– az Európai Minõség Díj pályázathoz való

felkészüléshez.

Talán a táblázatból is kitûnik, hogy a kft. szer-
vezete az ösztönös cselekvésbõl elindult a tudatos
tervezés és megvalósítás irányába.

A Nemzeti Minõségi Díj elsõ önértékelése még a
pályázatunk elõtti évben hívta életre a cél- és
eredményorientált munkaköröknél a teljesít-
ménymenedzselési rendszer (TMR) kimunkálá-
sát, amelyet azóta folyamatos tanulással és fej-
lesztéssel görgetett stratégiánk megvalósulásához
alkalmazunk. Az éves vállalati fõ célok lebontása
biztosítja a szervezeti és egyéni célok koherens
megvalósulását. A célkitûzések lebontásánál a
SMART (S-Specify, M-Measure, A-Agree, R-Real,
T-Time) módszer használatát tekintjük kritikus
sikertényezõnek, megvalósításakor pedig a nyo-
mon követést s a kellõ alapossággal történõ
mérést és értékelést. Feladatorientált munkakö-
röknél munkaerõmátrixot már a pályázat elõtt is
használtak, azonban ezt folyamatosan és tuda-
tosan továbbfejlesztettük.

A fizikális és a financiális tõke erejét nem lebe-
csülve, ma már világosan látjuk, hogy az emberi
tõke fejlesztése érzékelhetõen nagyobb rátával
térül meg a cég számára. Többek között ezért
tulajdonítunk nagy jelentõséget a fenti módszer-

nek, és ajánljuk mindazon cégeknek, amelyek
ebben látják további fejlõdési lehetõségüket. 

A 2001. év elején elkezdett teammunkát foly-
tattuk, s 2001 szeptemberében workshop kere-
tében (30 fõvel) elindítottuk az Európai Minõség
Díj pályázatra való felkészülést. Ezt a munkát
2002-ben is folytattuk, a teamek dolgoztak, s kb.
negyedévenként beszámolók formájában értékel-
tük az elvégzett munkát, párhuzamosan az
Integrált Irányítási Rendszer kiépítésével, melyet
2002 júliusában tanúsíttattunk.

A Macher Kft. 2003. évi üzleti tervébe és fõ cél-
jai közé besorolta az Európai Minõség Díj pályá-
zati anyagának elkészítését. 

– Debrecenben az ünnepi percek elmúlta után
áttanulmányoztuk az értékelõ team visszajel-
zését, az abban megfogalmazott fejlesztendõ té-
mákra teameket alakítottunk. A teamtevékeny-
ség eredményeként tovább javítottuk a vállalat
mûködését, módosítottuk a stratégiatervezés
módszerét, felülvizsgáltuk, módosítottuk a jövõ-
képet, vállalati politikát, ezekkel összhangban új
stratégiai célokat tûztünk ki, melyekhez mutató-
kat rendeltünk, és azok alakulásának figyelését
szabályoztuk. 2002-ben pályáztunk az Európai

EFQM-fejezet Önértékelés elõtt Önértékelés után
Stratégia Jövõkép – álom Mélyebb elemzésen alapul, SWOT
Vezetés Ösztönös módszerek Tudatosság
Dolgozói irányítás Sok „ad hoc elem” Elõre meghatározott módszerek alapján
Erõforrás-menedzselés Pénzügy, technológia Kiegészül: 

információ szempontjából
Folyamatok ISO 9002:1994 Integrált Irányítási Rendszer
Vevõk Kezdettõl õ a „király” Vevõi megváltozott elvárásokra gyors reagálás
Dolgozóielégedettség-mérés Személyes információ – anonim lekérdezéssel

alapján – országos felmérésekben való részvétel 
és kiértékelés

Társadalmi hatás Nem tudatos Elõre definiált szempontok alapján

Megvizsgáltuk, hogy milyen változások zajlottak le a szervezetben az önértékelés révén:
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Minõség Díjra, ahol Recognised for Excellence 
(A Kiválóság Elismerése) díjat nyertünk. Az itt ka-
pott visszajelzésben szereplõ témák feldolgozása
után 2003-ban ismét pályáztunk az Európai Mi-
nõség Díjra, melynek keretében június 16. és 20.
között az értékelõ team helyszíni szemlét tartott.

Az önértékelés mint technika nagyon jól hasz-
nálható eszköz a vezetés hatékonyságának javítá-
sára, ezért a vezetés továbbra is alkalmazza mun-
kájában, mégpedig nem azért, hogy pályázatokat
tudjunk írni, hanem eredmények elérésére. A pá-
lyázat egyfajta megmérettetés és összehasonlítás
a magyarországi és európai vállalatokkal, mely-
nek során ellenõrizni tudjuk, hogy a vállalat hol
helyezkedik el a legkiválóbbak között, egyben a
visszajelzések hatékony eszközt biztosítanak a
továbbfejlõdéshez.

– Röviden összefoglalva, Pécsett:
– öröm, ünneplés, köszönetnyilvánítás (dolgozói

nagygyûlés, emlékplakett, …),
– számos új feladat jelentkezett (ágazatunk,

környezetünk vállalkozásainak tájékoztatása,
az önértékelés és a pályázatírás során szerzett
tapasztalatok átadása, …),

– megy a munka tovább, a visszajelzések feldol-
gozása alapján kijelöljük a javítandó terüle-
teket, 

– készülõdés a szakmai bizottsággal egy helyszíni
egyeztetõ megbeszélésre,

– hosszabb távon egy újabb megmérettetésre
készülünk az Európai Minõség Díj-pályázattal.

Természetesen napjainkban is végzünk önérté-
kelést. Szabályzásunkba harmadik szintû utasí-
tásként, EFQM-kézikönyvként beépült a BSC
(Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott mutató-
számrendszer), a BSC-kézikönyvvel összhangban
jelölünk ki fejlesztési irányokat.

– Befejezésül: milyen tanácsokat adnának
azoknak, akik még nem pályáztak Nemzeti
Minõségi Díjra?
– A Pick tapasztalatai nyomán mindenképpen
csak biztatni tudjuk azokat a szervezeteket, ame-
lyek még nem kezdték el az önértékelést, hogy ezt
a véget nem érõ, de nagyon hasznos lehetõséget
hasznosítsák szervezetük fejlesztéséhez.
– A Macher Kft.-nél úgy gondoljuk, mindenki
számára fontos, hogy összehasonlítható legyen
versenytársaival és részben az iparágban, részben
az egész gazdaságban dolgozó cégekkel. A
Nemzeti Minõségi Díj pályázat ennek lehetõségét
adja meg. Nem megfeledkezve persze az önérté-
kelés „járulékos” szervezetfejlesztési hasznáról, a
csapatmunkát erõsítõ teamkultúráról.

A Díj elnyerése esetén további lehetõség a már
díjazott cégekkel való rendszeres találkozás a
Nemzeti Minõség Klub keretében.

– A Medicor Rt.-ben úgy látjuk, hogy a Nemzeti
Minõségi Díj pályázat komoly munkát jelent a
szervezet minden szintjén. Ezért nagyon fontos a
dolgozók és a vezetés, beleértve az elsõ számú
vezetõ elkötelezettsége. Csak azok a szervezetek
pályázzanak, amelyeknél ez az elkötelezettség
fennáll. A pályázatot ne célnak tekintsék, hanem
eszköznek, mellyel a dolgozók széles rétege
bevonható a vállalat irányításába, növelhetõ az
elkötelezettségük, melyen keresztül a szervezet
mûködése folyamatosan javítható, és ez megmu-
tatkozik a gazdasági eredményekben is.

– A pécsi tanácsok így hangzanak:
– Csak rajta, rajta! Önértékelni kell, készítsék el

saját maguk, saját magunknak, „amit megcsi-
nálnak, azt tudják”.

– Ha egy szervezet elért egy szintet az önisme-
retben, feltétlen pályázzon, ismerje meg helyét,
lehetõségeit, mindenképpen elõre viszi a céget.

– Célszerû az összemérést biztosító EFQM-mo-
dellt választani.

– A SWOT analízis eredményét értékeljék ki, ta-
nuljanak hibáikból (az értékelõi visszajelzések-
bõl is), készítsenek terveket a javító intézkedé-
sekhez.

– Szisztematikusan vigyék végig programjaikat,
intézkedési terveiket, éveken át rendszeresen
értékeljék tevékenységeiket.

– Pályázzanak, és figyeljenek a részletekre, ala-
kítsanak csoportot(okat) olyan munkatársak-
ból, akik együtt tudnak dolgozni (az együtt-
mûködés, a kommunikáció kulcsfontosságú),
jól készüljenek fel a helyszíni szemlére, egy
külsõ szakértõbizottság útján számos tapaszta-
latra tehetnek szert, a szervezet jobban megis-
merheti önmagát és a dolgozók is egy más
helyzetben kapnak képet egymásról. 

– Mindenkinek akarnia kell, különösen fontos az
elsõ számú vezetõk példamutatása, mérettes-
sék meg magukat, induljanak el az NMD- és
hasonló (regionális, szakirányú minõségi)
pályázatokon.

A Minõségfejlesztési Központ munkatársai min-
den rendelkezésre álló fórumon megpróbálják az
önértékelést népszerûsíteni. A legjobbakat
pályázatkészítésre is inspiráljuk. Érveink, tapasz-
talataink bizonyára több vállalat ez irányú
munkájának elindításához járultak hozzá.
Meggyõzõdésünk ugyanakkor, hogy a legjobbak
tapasztalatai, példái lehetnek az igazán meg-
gyõzõek, tettekre serkentõek. Összeállításom e
gondolat jegyében született.

Szõdi Sándor
minõségszakértõ

Minõségfejlesztési Központ, IMFA
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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

6th „Toulon Verona” Conference
„Quality in Higher Education, Health Care, Local

Government”
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

„Magyarország 2003” 
Minõségi termékek és szolgáltatások kiállítása

6th QMOD International Conference
„Quality Management and Organization Development”

Building People and Organization Excellence
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

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

QUALCON 2003
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

Környezetvédelmi szeminárium és üzletember-találkozó
ITDH Kht. Kukucska Ildikó

T.: 473-8214 • F.: 473-8208
e-mail: kukucska@itd.hu

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

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

9th International Symposium on Quality Function
Deployment

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

HELY

Göteborg

Principado de Astwias,
Spain

Kiev

Paris, France

Mexico City
Mexico

Croatia

Helsinki, Finland

Melbourne, Australia

Aarhus

London

Brussels
Belgium

Orlando, Florida, USA

IDÕPONT

8–10. September

11–12. September

23–27. September

1–3. October

1–4. October

1–4. October

8–10. October

13–15. October

20. October

21–23. October

27–28. November

12–13. December

KÜLFÖLDI RENDEZVÉNYEK

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM)
1996 óta minden évben meghirdeti a miniszter-
elnök által alapított Nemzeti Minõségi Díj (NMD)
pályázatot. Az European Foundation for Quality
Management (EFQM) által kidolgozott Kiválóság
Modellen alapuló Díj a TQM területén kiemelkedõ
eredményeket elért vállalkozásokat ismeri el,
méghozzá úgy, hogy nem a termék vagy szolgál-
tatás minõségét, hanem az egész szervezet tevé-
kenységének, mûködésének kiválóságát díjazza. 
A Magyarországon mûködõ szervezetek a Díjat
jelenleg négy – kisméretû termelõ, közepes mére-
tû termelõ, nagyméretû termelõ vállalkozás,
valamint szolgáltatás – kategóriában pályázhat-
ják meg. A díj mûködtetéséért a gazdasági mi-
niszter felelõs. A Díj szervezését, a pályázatok
kiírását, az értékelés tisztaságát a minden tárca
magas szintû képviselõjébõl álló Nemzeti Minõ-
ségi Díj Bizottság felügyeli, melynek elnöke a
GKM helyettes államtitkára. A díj kritériumrend-
szerét a Minõségfejlesztési Központ (IMFA) dol-
gozta ki és fejleszti tovább minden évben, s a Köz-
pont végzi a Díjhoz kapcsolódó szakmai munkák
megszervezését és lebonyolítását.

A díjazottak tiszteletére a Minõségfejlesztési
Központ minden évben – idén immár hetedik al-

kalommal – megszervezi a Gyõztesek Konferen-
ciáját, ahol minden – az elõzõ évben díjat nyert –
vállalkozás felsõ vezetõje bemutatja szervezetét, a
Nemzeti Minõségi Díj elnyeréséig vezetõ utat, a
kiválóság terén elért eredményeiket és alkalma-
zott módszereiket. A konferencia kiváló alkalom a
szakemberek személyes találkozására, tapasztalat-
cseréjére.

A Minõségfejlesztési Központ – idén elsõ alkalom-
mal – a Gyõztesek Konferenciáját egy benchmar-
king konferenciával kötötte össze. A Global
Benchmarking Network (GBN) 1994-ben alakult
világszervezet, melynek célja a vezetõ Bench-
marking Központok közötti tapasztalatok cseréje,
a legjobb gyakorlat és a benchmarking támogatása
a tagországok között. A világszervezetnek jelenleg
21 ország a tagja. 1998-ban Magyarországról a
Minõségfejlesztési Központot választották tagnak.
A GBN évente más-más országban tartja tagi
találkozóját, 2003-ban Magyarországon. Az I.
Benchmarking Konferencián mind a GBN tagszer-
vezeteinek képviselõi, mind Magyarországon
benchmarking-tevékenységet folytató vállalkozá-
sok szakemberei kitûnõ elõadások keretében
ismertették tapasztalataikat.

HAZAI RENDEZVÉNYEK

ESEMÉNY

Minõség- és környezetirányítási auditszabvány
(MSZ ISO 19 011:2002);

követelményrendszer-változás

A minõségirányítási rendszer dokumentációjának
irányelvei (MSZ EN ISO/TR 10 013:2003)

és gyakorlati megoldások

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

XII. Minõség Hét
XII. Magyar Minõség Háza Kiállítás

XII. Minõség Hét – Az oktatás minõsége

IDÕPONT

szeptember 17.

szeptember 25.

október 16.

november 10–12.

november 13.

HELYSZÍN

Budapest
HM

Technológiai Hivatal

Bp. Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal
Díszterme, 1091 Bp.,

Bakáts tér 1.

Budapest

Budapest

Budapest

RENDEZÕ

MMT, HM

MMT

MMT

MMT,
EOQ MNB

MMT

VII. Gyõztes- és I. Benchmarking Konferencia
2003. június 20.

Felhívjuk olvasóink szíves figyelmét, hogy az elõzõ évek gyakorlatától eltérõen az idén nem adunk ki
oktatási programfüzetet a második félévre, kérjük használják az éves programfüzetet.

Az éves oktatási programfüzet igényelhetõ telefonon (1) 215-6061, faxon (1) 456-6954, levélben
MMT 1091 Budapest, Üllõi út 25., e-mailben mmt@axelero.hu, valamint letölthetõ a www.mmt-
quality.hu weboldal Oktatás lapjáról.
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A Konferenciát Pongorné dr. Csákvári Mari-
anna, a GKM helyettes államtitkára, az NMD
Bizottság elnöke nyitotta meg.

Peter Heisig 1996 óta a Fraunhofer IPK
Kompetencia Központú Tudásmenedzsment
Centrum vezetõje, 1997 nyarától a tudás-
menedzsment területén dolgozik. 1997 õszén az õ
kezdeményezésére indult el az elsõ német bench-
marking-tanulmány a tudásmenedzsment témá-
jában. 1998 õszétõl világszerte több mint 60 kon-
ferenciára, workshopra kapott meghívást ebben a
témakörben, pl.: Kínába, Németországba, Olasz-
országba, Svájcba, Spanyolországba, Angliába,
Mexikóba.

Tájékoztatóját Terry Pilcher – az angliai Ipari
és Kereskedelmi Minisztérium Kisvállalkozások
Benchmarking Szolgáltatás osztályának igazgató-
ja – elõadása követte. Õ a felelõse annak, hogy az
Egyesült Királyságban mûködõ kisvállalkozások
körében a „Legjobb Gyakorlat” minél inkább
elterjedjen a minõségügy, benchmarking és a mar-
keting területén egyaránt. Jelenleg egy 9 országra
kiterjedõ, 1500 cég körében végzett, európai
szintû benchmarking-kutatást vezet.

A benchmarking témakörben a hazai tapasztala-
tokkal is megismerkedhetett a hallgatóság.

Az Opel BEST Team (Opel Magyarország Autó-
ipari Kft.) tapasztalatait Sáfár Miklós BEST-
menedzser összegezte. Bemutatta a benchmark-
ing történeti hátterét, az üzleti folyamatokba
történõ beépülését. Betekintést nyerhettek a
jelenlevõk a benchmarking folyamat vállalati
modelljébe és néhány konkrét projektbe. 

A Matáv benchmarking-tapasztalatairól dr.
Kovács Viktor BPM ágazatiigazgató-helyettes
számolt be. A folyamatos kihívások, az átfogó
menedzsmentrendszer és az önértékelés alapját
jelentõ EFQM-modell bemutatását követõen
ismertette a folyamat-benchmarking szerepét a
Matávnál. Ízelítõt adott az eddigi tapasztalatok-

ból a benchmarking-módszertan és létszámter-
vezés tekintetében.

Az autóipari benchmarkingklubról a PANAC
(Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.)
klasztermenedzsere, Szilasi Péter Tamás, vala-
mint a Kvalikon Kft. ügyvezetõ igazgatója,
dr. Németh Balázs, közösen tartottak beszá-
molót. Megismertették a PANAC létrehozásának
körülményeit, a klub célját, létrehozásának folya-
matát, a klub mûködésének eredményeit és a
fejlesztések irányát.

Az egymástól tanulásról a közoktatási szférában
Molnárné Stadler Katalin, a Pedagógus-to-
vábbképzési Központ Közoktatási Minõségfej-
lesztési Programirodájának Közoktatás Minõ-
ségéért Díj (KMD) projektvezetõje beszélt.
Hasznos információk hangzottak el a Comenius
2000 Közoktatási Minõségfejlesztési Program
céljáról, felépítésérõl. 

A konferencia harmadik blokkjában a 2002-ben
Nemzeti Minõségi Díjat nyert vállalkozások
mutatkoztak be. (Emlékeztetjük olvasóinkat,
hogy mind a három vállalkozásról korábbi szá-
mainkban közöltünk részletes ismertetést. 
– Szerkesztõség.)

– Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai
Eszközöket Gyártó Kft. (2003/6. szám)

– Legrand Kontavill Villamosszerelési Rt.
(2003/5. szám)

– Pécsi Vízmû Rt. (2003/5. szám) 

A konferencia összefoglalóját Sugár Karolina 
– a Minõségfejlesztési Központ ügyvezetõ igaz-
gatója – tartotta. Megosztotta hallgatóságával 
a díjszervezés eddigi tapasztalatait, bemutatta 
a pályázók évenkénti átlagpontszámait, az Európai
Kiválóság Díj 2002. évi magyar eredményeit, a
Nemzeti Minõség Klub munkáját, a megyei és
regionális minõségi díjak és a Közoktatás
Minõségéért Díj aktuális információit.

Rekordjelentkezés

Folyik az idei IIASA-Shiba Díj pályázatainak
értékelése

1989 óta hazánkban lehetõség van az IIASA-
Shiba Díj elnyerésére. A díjat Shoji Shiba japán
professzor, a Nemzetközi Alkalmazott Rendszer-
elemzési Intézet és az ipari miniszter által létre-
hozott „IIASA-Shiba Alapítvány” adományozza.

A pályázat célja a minõségfejlesztés gyakorlati
bevezetése terén kiemelkedõ eredményeket elérõ,

egyedi módszereket és megoldásokat alkalmazó
szervezetek, csoportok és egyének elismerése.

A pályázatot 5 területre hirdették meg:
• Ipar, közlekedés, szállítás, hírközlés, kereske-

delem, idegenforgalom, élelmiszeripar, mezõ-
gazdaság.

• Szolgáltatás, közszolgáltatás.



48 MAGYAR MINÕSÉG

• Egészségügy.
• Oktatás, kutatás-fejlesztés.
• Közigazgatás, közszolgálat.

A pályázat kategóriái: szervezet, csoport (szervezet
része vagy több szervezet együttmûködve), egyén.

A IIASA-Shiba Díj szakmai szervezését – az
alapító megbízásából – a Minõségfejlesztési
Központ végzi a díj kuratóriumával szoros együtt-
mûködésben.

A 2003. évben minden eddiginél többen, össze-
sen 28-an pályáztak.

A legnagyobb létszámú terület (a tavalyi évhez
hasonlóan) az oktatás, míg a második helyen az
ipari szekció található. Szervezeti kategóriában
20-an, csoportkategóriában 5-en, egyéniben 3-an
jelentkeztek az idei megmérettetésre.

A benyújtott pályázatokat 2 fõs szakértõcsopor-
tok bírálják el, az írásos anyag és a helyszíni

szemle alapján. A pályázóknak lehetõségük van a
zsûri elõtt egy prezentáció megtartására. A zsûri-
tagok az írásos pályamûvek, a leadott értékelések
és a szóbeli prezentációk alapján tesznek javasla-
tot a díjak és oklevelek odaítélésére. A javaslat
alapján a IIASA-Shiba Alapítvány a Minõség-
fejlesztésért Kuratóriuma – az alapító Shiba pro-
fesszor egyetértésével – dönt a díjak és oklevelek
odaítélésérõl.

A meghirdetett 5 terület 3 kategóriájának 
mindegyikében 1–3 díj, illetve oklevél adható ki.

A nyertesek a Nemzeti Minõségi Díj gyõztesei-
vel együtt a Nemzeti Minõség Klub tagjaivá 
válnak.

A díjátadásról természetesen tudósítjuk ol-
vasóinkat, és közzétesszük a díjazottak név-
sorát is.

Szõdi Sándor

Látrányi Péter, a Magyar Forgácsolástechnikai
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (HTCM) ügyvezetõ
igazgatója a megalakulástól (1995. október) eltelt
idõszak legjelentõsebb eseményeivel ismertette
meg a klubtagokat. 

A továbbiakban elmondta, hogy a Tool Manage-
ment egy komplett és komplex szolgáltatás, ahol a
vevõ igényének, elvárásának megfelelõ mélységû,
szintû szolgáltatást végez egy külsõ vállalkozás,
amelynek célja minden, a szerszámozással kap-
csolatos tevékenység optimalizálása. Cégük szol-
gáltatja a komplex folyamatot a tervezéstõl a
késztermékig. 

A HTCM elismertségét jelzi, hogy a nemzetközi
szervezetben (a TCM-csoportnak Lengyelország-
ban, Ausztriában, Németországban, Brazíliában
és Kínában vannak vállalatai) a magyarok adják a
minõségügyi és a mûszaki bázist a többiek
számára. Szólt az elõadó a HTCM leányvállala-
tairól, amelyek Ausztriában, Lengyelországban,
Brazíliában és Kínában tevékenykednek.

A vevõi elégedettséget kérdõíves módszerrel
évente mérik. A vevõkkel kapcsolatos legfontosabb
céljaik: jobb minõség, nagyobb hatékonyság, ma-
gasabb termelékenység és költségcsökkentés.

Az ügyvezetõ igazgató különösen büszke a
General Motorstól 1998-ban, 1999-ben és 2000-
ben kapott „Az év beszállítója” címre. 

Az Opelben dolgozó 48 munkatársuk elégedett-
ségét szintén évente mérik, s annak eredményei
javuló tendenciát mutatnak.

Tóth Tamás minõségügyi koordinátor, a kulcs-
folyamatok kialakításának körülményeit ismer-
tetve, részletesen beszélt a Tool Management
területén létrehozott kulcsfolyamatokról (beszer-
zés, raktározás, szerszámkarbantartás, technoló-
giai menedzsment, humán erõforrás). 

Jelentõs eredménynek tartják, hogy pl. rak-
tárkészleteik a 100%-nak tekintett 1999. évi
szintrõl 2002-re 45%-ra csökkentek.

Egységes irányítási dokumentációjukat az ISO
9001, QS 9000 TES, VDA 6.2, ISO 14 001 alapján
építették ki.

Sugár Karolina, a Minõségfejlesztési Központ
ügyvezetõ igazgatója tájékoztatta a megjelente-
ket, hogy az idén mintegy 35–40 pályázó, közöt-
tük három magyar volt az Európai Kiválóság
Díjra (Pick Rt., Medicor Kézimûszer Rt., Kossuth
Gimnázium), s az máris sikerként értékelhetõ,
hogy mindhármuknál lesz helyszíni szemle. Az
európai díj értékelésére három magyar szakem-
bert kértek fel. A díjátadás október 8. és 10.
között Helsinkiben lesz. 

Tájékoztató hangzott el az újrainduló regio-
nális minõségi díjakról és arról, hogy az idei
IIASA-Shiba Díjra pályázók mintegy fele ismét az
oktatás területérõl érkezett. 

A Minõségfejlesztési Központ 2003 januárjától
az EFQM Magyarországi partnerszervezete
(NPO) lett. Az együttmûködés elõnye lesz pl. az
európai szervezet által kiadott magyar nyelvû

A Nemzeti Minõség Klub ülése
2003. május 29.
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kiadványok megjelentetése és tréningek szer-
vezése.

Soós Szilveszter, az Opel Magyarország Kft.
minõségbiztosítási igazgatója, „Az Opel Magyar-
ország útja az üzleti kiválóság felé, az EFQM-
modell alapján” címmel tartott elõadást. 

A cég alapfilozófiája: „Az embereken múlik minden”. 

Árbevételük 2002-ben 620 millió euró volt. Az
elmúlt évben az Opel Magyarországon a 7. leg-
nagyobb exportõrnek számított, és a 17. legna-
gyobb árbevételt érte el. Az elõadó az EFQM-mo-
dellt egy háznak tekinti, kilenc szobával – az
üzleti terv átjáró a szobák között. 

Az igazgató megismertette hallgatóságát a
problémamegoldás Opelnél alkalmazott módsze-
reivel – bemutatta többek között a folyamatos
fejlesztésre alkalmazott CIP és a karbantartást
segítõ TPM módszert.

A cég azért választotta az EFQM-modellt, mert
segítségével meghatározták az erõsségeiket és
fejlesztendõ területeiket, rendszeresen értékelik
szervezetük fejlõdését, minden szinten bevonják
embereiket a folyamatok javításába, bátorítják a
jó gyakorlatok megosztását a szervezeten belül,
javítják az üzleti terv és a stratégia fejlesztését,
összehasonlítják magukat a legjobbakkal.

A kiválóság modell alkalmazásának köszön-
hetõen ugrásszerûen javult a minõség, és mintegy
33%-kal nõtt a vevõi elégedettség mértéke.

KÖZLEMÉNYEK

A Minõség és Megbízhatóság
2003. 3. számában a következõ cikkeket olvashatja

Dr. Biacs Péter: Az élelmiszer-biztonság és
intézményrendszere Magyarországon

Az élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-
minõség fogalmának meghatározása után a
szerzõ bemutatja a Magyar Élelmiszer-bizton-
sági Hivatal koordináló szerepét, szervezetét és
fõbb feladatait. Megvilágítja az élelmiszer-biz-
tonság három új területét, továbbá ismerteti az
élelmiszer-fogyasztók tájékoztatásának új esz-
közeit.

Petró Ottóné dr.: Új élelmiszer-biztonsági
szabvány készül

A szerzõ rámutat azokra a tényezõkre, ame-
lyeknek hatása következtében jelentõsen meg-
nõtt az élelmiszerek okozta megbetegedések
száma. Ebbõl eredõen nõtt a szabályozás és az
ellenõrzés. A készülõ új nemzetközi szabvány a
biztonságos élelmiszerek gyártásának elõsegí-
tését célozza. A közlemény ismerteti mindazt,
amit a szabvány várható tartalmáról jelenleg
tudni lehet.

A magyar mezõgazdaság és élelmiszeripar
felkészülése az EU-tagságra

Beszámoló az EOQ MNB rendezvényérõl.

Dr. Fabio Roversi: Nemzetközi elismertség az
IQNet révén

Az IQNet történetének felvázolása után a
szerzõ áttekinti az IQNet fõ céljait, tanúsítási
tevékenységének fajtáit, értékelési tevékeny-

ségeit és egyéb szolgáltatásait. Befejezésül be-
mutatja az IQNet szolgáltatásainak elismert-
ségét segítõ fontosabb eszközöket.

Hans Buser: IQNet – Célok és tevékenységek
Az irányítási rendszerek tanúsítását a szerzõ
nemzetközi sikertörténetként mutatja be. Az
IQNet rövid jellemzése után vázolja az IQNet
fontosabb szolgáltatásait és tevékenységét
nemzetközi szervezetekben. Ismerteti a multi-
nacionális ügyfeleknek nyújtott tanúsítási szol-
gáltatást, végezetül jövõképet villant fel.

Szalai Lívia: Az MSZT részvétele irányítási
rendszerek nemzetközi tanúsításában

A szerzõ teljes felsorolást ad az IQNet 35 tag-
szervezetérõl, majd megvilágítja e nemzetközi
szervezet három fõ szolgáltatását és felépítését.
Jellemzi az MSZT tanúsítótevékenységét és
IQNet-tagságát, rámutat az e tagságból szár-
mazó elõnyökre.

Robin Lawton: Balance Your Balanced
Scorecard 

Categories of measures should reflect key 
values of both organizations and customers

Mikó György: Az EFQM-modell és az ISO
9000-es szabványok a sikeres vezetésért

A szerzõ rámutat az új ISO 9000-esek és az
EFQM-modell egymást kiegészítõ elveire,
összefoglalja az EU-tagságból eredõ tenni-
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valókat, és áttekinti a korszerû vezetési felada-
tokat. A közleményt az új ISO 9000-esekkel és
az EFQM-modellel kapcsolatos hazai tapaszta-
latok zárják.

Nándorfiné dr. Somogyvári Magdolna: A minõ-
ség és a megbízhatóság a távközlési jogsza-
bályokban

A szerzõ részletes áttekintést nyújt a távközlési
szolgáltatásminõség különbözõ szintû európai
és hazai jogszabályi elõírásairól.

Dr. Dudás Ferenc: A közigazgatási minõség-
politika a kihívások tükrében

A közigazgatás reformjához szükséges új szem-
léletmódra utalást követõen a szerzõ áttekinti a
hazai közigazgatásban a rendszerváltás óta
elért eredményeket. A közigazgatási minõség-
politikát szolgáló eszközök és tevékenységek
körében rávilágít a minõségirányítási rendszer-
nek, a továbbképzésnek, az innováció ösztönzé-
sének, a jogszabályok felülvizsgálatának, az
ügyintézés egyszerûsítésének, a munkakör-tipi-

zálásnak és a közigazgatási innovációs adat-
banknak a szerepére.

A közigazgatás II. Országos Szakmai
Módszertani Minõségkonferenciája

Beszámoló a Belügyminisztérium Közigazga-
tásszervezési és Közszolgálati Hivatala által
rendezett konferenciáról.

EOQ MNB
Az EFQM és az EOQ elnökeinek közös
bejelentése új jövõkép szükségességérõl

Dr. Balogh Albert–Földesi Tamás: A minõség-
ügy nemzetközi értelmezõ szótárának új
kiadása

Az EOQ-regisztrációról 2003 májusában
új oklevelet, illetve oklevél-meghosszab-
bítást kapott magyar szakemberek

A Magyar Minõség 2003. júniusi és júliusi
számának tartalomjegyzéke

Tájékoztatjuk olvasóinkat, 

hogy 

a Felnõttképzési Akkreditáló Testület 

2003. június 11-ével 

a Magyar Minõség Társaságot 

akkreditált felnõttképzési intézménynek 

nyilvánította.

(Lajstromszám: 0388)
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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

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

FOLYÓIRAT- ÉS KÖNYVSZEMLE
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Bemutatjuk új tagjainkat
Dunaújváros megyei jogú város

Dunaújváros mintegy 54 000-es (agglomerációjával
együtt 70000-es) lélekszámú, rendkívül jó geográ-
fiai adottságokkal rendelkezõ megyei jogú város,
amely a fél évszázada hozott kormánydöntés és
erõltetett iparfejlesztés által lett a korábban város
nélküli mezõföldi térség központja.

A fiatal város múltja több ezer esztendõt ölel át.
Területe jelentõs hely volt a bronzkorban. Késõbb
ugyanitt a Római Birodalom virágzó települése és
katonai tábora volt Intercisa. A várossal egybe-
épült község, Dunapentele, mezõváros rangú
település volt a XIX. században.

A vaskohászat és acélfeldolgozás ma is meg-
határozó más iparágak mellett a város gazdasá-
gában, ám a foglalkoztatottak több mint fele már
nem ipari munkahelyeken dolgozik. Dunaújváros
az elsõ kapavágástól (1950. május 2.) napjainkig
Mezõföld ipari, igazgatási, kereskedelmi, pénz-
ügyi, oktatási, kulturális és egészségügyi központ-
jává vált. Jelentõs intézmények: Dunaújvárosi
Fõiskola, Szent Pantaleon Kórház, Egészség-
megõrzési Központ, Bartók Kamaraszínház és
Mûvészetek Háza (táncmûvészeti tagozattal),
Munkásmûvelõdési Központ, Intercisa Múzeum,
Kortárs Mûvészeti Intézet, két rendelõintézet,

nyolc középiskola, nyolc bankfiók. Új létesítmény
a rendõrkapitányság 2003-ban felavatott épülete
és a biológiai szennyvíztisztító. Dunaújváros
1998-ban elnyerte a „Nemzeti Sportváros” címet.
Sportlétesítmények: Fabó Éva Sportuszoda (két
szabványméretû fedett medence), jégcsarnok,
sportcsarnok, birkózócsarnok, fedett atlétikai
pálya, csaknem kész stadion, vízi sporttelep,
sportrepülõtér a város mellett. Az ipar fõ repre-
zentánsai: Dunaferr vállalatcsoport, Dunapack
Rt. – Neusiedler Szolnok Rt. Dunaújvárosi Gyára
(papírgyártás), Linde Gáz Rt. (ipari gázgyártás),
Momert Rt. (személymérleggyártás), Ferrobeton
Rt. (vasbetonszerkezet-gyártás), Dunagép Rt.
(emelõdaruk fél országra kiterjedõ szolgáltatá-
sai), Albadomu Bt. (malátagyártás). A kétpólusú
ipari park területe 30 + 230 hektár. A félig betelt
kisebb ipari park két legnagyobb cége az
AIKAWA Rt. (alkatrészgyártás szórakoztató-
elektronikai készülékekhez) és a Body Fashion
Kft. (nõi fehérnemû- és fürdõruhagyártás – a
TRIUMPH magyarországi központja). Az ipari
park új létesítménye a 2003-ban felavatott, kezdõ
vállalkozásokat felkaroló 3800 m2 alapterületû
Inkubátorház.

Jogi tagok:

Diagon Kft., 1047 Budapest, Baross u. 52.
Vezetõ: dr. Kern József ügyvezetõ igazgató (36-96-500)

Megbízott: dr. Sólyom Csilla minõségirányítási igazgató (36-96-500/108)

K-MED Orvosi és Üzemorvosi Kft., 1032 Budapest, Bécsi út 195.
Vezetõ: dr. Fekete Zsolt orvos igazgató, minõségügyi vezetõ (2-505-505)

Megbízott: dr. Elek Emil orvos igazgató (20/455-3808)

A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI
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A Dunaújvárosba látogatókat változatos vá-
roskép fogadja annak ellenére, hogy nem kevés 
a típus-, illetve panelház, a más városokban
gyakori barokk épületek pedig hiányoznak a
várostestbõl. Dunaújváros arculata más. Egyedi
sajátosság a város domborzati változatossága
(fennsík és három patakvölgy), a városnegyedek
közötti zöld folyosók, ligetek, fasorok, a fél
évszázad során emelt épületek sokfélesége
(bauhaus, szocreál, modern stílusirányzatok).

Mintegy ötven képzõmûvészeti alkotás (szobrok,
dombormûvek, mozaikok, sgraffito) is gazdagítja
a település utcáit, tereit. A város és a Duna
közötti 50 méteres szintkülönbséget áthidaló,
rendezett és stabilizált löszpart pedig nemzet-
közi hírû hidrogeológiai és kertészmérnöki mû,

amely egyúttal a városban mûködõ Nemzetközi
Acélszobrász Alkotótelep hatvan körüli nagy-
méretû, zsûrizett alkotásának szabadtéri szobor-
parkja. A felsõ Duna-partról pedig – a városköz-
ponttól 200 méterre! – páratlan kilátás nyílik a
szoborparkra, a Dunára és a végeláthatatlan
Alföldre. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város ISO
9001:1996 szabvány alapú minõségbiztosítási
rendszerét 1999 augusztusában tanúsította a Det
Norske Veritas auditálócég, alapos felkészülést
követõen.

2000-ben hivatalunk az ISO 9001:2000 szab-
ványt elemezve kialakította és bevezette az új szab-
ványnak megfelelõ minõségirányítási rendszerét.

A rendszer kialakítása során nagy hangsúlyt
helyeztünk arra, hogy a vevõi igényeket messze-
menõen figyelembe vevõ, a folyamatos fejlesztést
biztosító hivatali rendszert alkossunk. 

A külsõ tanúsító cég által lefolytatott második
audit mindenben igazolta a hivatal mûködésének
e szabvány szerinti megfelelõségét. Sõt, a nemzet-
közi cég auditorai nemhogy hibát (nem megfelelõ-
séget) nem találtak, dicsérõ szavakkal méltatták,
hogy a hivatalban folyó munka nagy fejlõdésen
ment keresztül, a bevezetett új rendszert ügyesen
kialakítottnak tartják, a munkatársak minõség
iránti elkötelezettségét pedig példaértékûnek.

Cs. Gy.


