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2 MAGYAR MINÕSÉG

SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

Köszönetnyilvánítás szerzõinknek

A Magyar Minõség 2004. évfolyamát szakcikkek írásával vagy hozzászólásukkal
tisztelték meg:

Ányos Éva dr., Bálint Julianna, Balogh Albert dr., Balogh Miklós, Baráth Etele dr., Beck
Lajos, Bernáth Lajos, Biacs Péter dr., Bíró Béla dr., Bognárné Laposa Ilona, Csákó Attila,
Csikai Sándorné, Drozda Béla, Elek Gábor, Éles János dr., Erdõs Zoltán dr., Erdõsi Csaba,
Fazekas Éva dr., Ferencz Mónika, Füredi László, Gálosfay Jenõ, Gerda István, Gyömbér
József, Gyöngyösi Ferenc, Gyõrfi Ferenc, Hajnal Miklós Pál dr., Horváth Zsolt dr., Huszay
Gábor dr., Jakab Ferencné dr., Jakabné Harcsa Erzsébet, Kállai Mária dr., Karikás
György, Kiss József, Kocsik Zsuzsanna, Koczor Zoltán PhD, Korycki Adrienn, Kovács
Gedeon, Ködmön István dr., Körtvélyessy Gyula dr., Lukács János dr., Maczák Béla dr.,
Márkus János, Menner Ákos, Megyeri József, Mikó György, Mikula László, Mogyorósi
Péter dr., Nádasdi Józsefné dr., Nagy Csaba, Nagy József dr., Nagy Miklós dr., 
Dsc. Parányi György, Pecznyik Valéria, Petró Ottóné dr., Pónyai György, Reizinger
Zoltán, Rimóczi Irén, Rosenzweig Mihály, Rózsa András, Sarkadi Nagy István, Nagy
János, Nagy Péter Pál dr., Nick Katalin, Sárközi Ferenc dr., Schreiberné Molnár
Erzsébet, Sinka Miklósné, Sipos Gáborné, Somogyvári Zoltánné, Sósné dr. Gazdag Mária,
Sugár Karolina, Szabó Kálmán, Szabó Mirtill, Szalay Miklós, Szántó Tibor, Szeitzné dr.
Szabó Mária, Szõdi Sándor, Szõke Zoltán, Szy Ildikó, Toldi Sándor, Tóth Gergely, Tóth
Tiborné dr., Tóth Tímea, Turcsányi Károly dr., Udvardiné H. Szilvia dr., Ughy Gábor,
Várday György dr., Varró Györgyné dr., Veress András, Wagner Zsófia dr., Winkler
Istvánné.

A Szerkesztõség ezúton ismételten megköszöni közremûködésüket, mellyel jelentõsen 
hozzájárultak a lap színvonalának emeléséhez. Számítunk közremûködésükre a jövõben is.
A 2004 folyamán megjelent szakmai cikkek és hozzászólások jegyzéke a lap végén 
található.

Köszönetet mondunk továbbá hirdetõinknek, valamint a Magyar Ipari és Kereskedelmi
Minõségfejlesztési Központnak (IMFA) a lap 2004. évi anyagi támogatásáért.

Szerkesztõbizottság

Minden kedves olvasónknak
békés karácsonyi ünnepeket

és sikeres, boldog új évet kíván
a

Szerkesztõbizottság
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Tisztelt Olvasó!

Lapunk korábbi számaiban már több cikkünk is utalt arra, hogy az általános vezetési rendszerek
széles körben támaszkodnak az ISO 9001:2000 szabványra, és ezzel mûködésüket ellenõrizhetõvé és
tanúsíthatóvá teszik. Az egyes termelõ- és szolgáltatóágazatok kialakítják sajátos, szakosított rend-
szerüket, mely az említett minõségirányítási szabvány mellett felöleli a szakma saját elõírásait,
szabályait is. Más irányítási rendszerek is terjednek, általános szabványok, pl. a környezeti, a munka-
egészségügyi és az információbiztonsági követelmények teljesítésére. Megfigyelhetõ az a törekvés,
hogy a szervezetek integrált irányítási rendszert hoznak létre. 

Ugyanakkor az általános vezetési rendszer és a minõségirányítás közötti határvonal elhalványul,
a rendszerek mintegy összeolvadnak. Az MMT és lapja, a Magyar Minõség, mindig is ilyen általánosan
értelmezte a minõségrendszerek fogalmát. E számunk szerzõi is ezeket a folyamatokat és bennük a
vezetés szerepét vizsgálják. 

A gondolatkör folytatásaként a további számainkban arra is választ fogunk keresni, hogy a
minõségszakma által kitermelt rendszerek, módszerek és eszközök (helyzetfeltárás, hibaokok és 
-következmények elemzése, a minõség és a gazdaságosság együttes fejlesztését célzó eljárások stb.) 
a tudatos vezetés kezében mennyire használatosak a teljesítmény, a termelékenység és a verseny-
képesség növelésére, ami végsõ soron nemcsak a társadalom életminõség-javításának, hanem számos
ágazatban a túlélésnek kulcskérdése. Erre a minõségszakma egyik nagyja, Shoji Shiba professzor
októberben, Budapesten tartott elõadása is rámutatott, ennek szerkesztett változatát is tartalmazza
lapunk.

Szerkesztõbizottság

Nem a menedzsment mennyisége, 
hanem a minõsége számít*

– A.V. Feigenbaum, D. S. Feigenbaum –

Ez a cikk a két szerzõ új könyvének kivo-
nata. A szerzõk ebben rámutatnak, hogy 
a világ vezetõ vállalatai milyen fontosnak
tartják a vezetés minõségét. Azt is kifejtik,
hogy melyik az a három tulajdonság, amely
közös az eredményes vezetõben.

A XI. század nagyon igényes elsõ éveiben sok vál-
lalati és szakmai vezetõ a versenyképesség ér-
dekében újszerûen kombinálja néhány tulajdon-
ságát: a szenvedélyességet, a populizmust és a
fegyelmezett felelõsséget. Ez a menedzsment-
minõség közös nevezõvé vált, holott a vállalatok
és vezetõk különböznek múltjukban, személyi-
ségükben, fejlõdésükben és piacaikban.

A verseny mai ütemét diktáló vállalatok nem 
a vezetésmenedzsment mennyiségében látják 
növekedést gerjesztõ erõsségüket, mint ahogyan 
a korábbi hierarchikus vezetõk. Ehelyett a me-

nedzsment minõségét hangsúlyozzák, amely hely-
zetfelismeréssel, továbbá a vezetés hálózatkiala-
kító képességével jellemezhetõ, vagyis azzal, hogy
a vállalat minden erõforrását az üzleti növekedés
fenntartására összpontosítja (lásd: a cikk függe-
léke, „A menedzsmenttõke fõ csatornái”).

Ezek a vállalatok eredményeiket úgy érik el,
hogy hatékonyan fejlesztik és kibontakoztatják a
menedzsmenttõke szellemi, mûszaki és humán
információját és más erõforrásait, beépítve õket a
vállalat fizikai és szellemi vagyonába. Ez a folya-
matokon, eszközökön és stratégiákon keresztül
valósul meg, amelyek segítenek a vállalat minden
dolgozójának, hogy gondolkozzék, tanuljon, cse-
lekedjen és döntsön arról, hogy hogyan tud
egyénileg vagy egy team tagjaként a vevõk és ez-
által a befektetõ, a tulajdonos számára is maga-
sabbrendû értéket nyújtani, ezzel kielégítve a
mai, egyre növekvõ üzleti igényeket. 

* A.V. Feigenbaum, D. S. Feigenbaum: Quality, not quantity of Management címen megjelent a Quality Progress 2003. októberi
számában. A szerzõk "The power of Management Capital" (A menedzsmenttõke hatalma) c. könyve leírja, hogy miért tartják
fontosnak a menedzsment minõségének hangsúlyozását. A szerzõk szerint az eredményes vezetõknek három közös jellemzõje: a
szenvedélyesség, a populizmus és a fegyelmezett felelõsség. (A szerzõk a szokásostól eltérõen értelmezik a jellemzõket. A fordító.)
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Nem az a cél, hogy újabb vezetési technikák
kapjanak nagyobb hangsúlyt, vagy alakítsanak ki
néhány, valamelyest magasabb szintû menedzs-
mentrészleget a vállalat szervezeti ábráján, még
az sem, hogy egy új, bürokratikus rendszert hoz-
zanak létre, hanem az, hogy állandóan megújuló
lendülettel versenyképes vezetést hozzanak létre,
és ezt tartsák fenn az összes fõ menedzsment-
csatornában a vállalat teljes termelési értékalkotó
láncán keresztül.

A végsõ cél, hogy a vállalat összes adottságait
kibontakoztassuk és integráljuk. Ezek a fõ me-
nedzsmentcsatornák elõsegítik a vállalat vezeté-
sének eredményességét úgy, hogy a vállalat nem-
csak a pénzügyi és fizikai javait tudja jobban
kihasználni, hanem különösen az emberi, mûsza-
ki, szellemi és információs erõforrásait, hogy job-
ban tudjon a vevõinek termékeket és szolgáltatá-
sokat alkotni, eladni és szállítani.

Lényegében ez a vezetési hangsúlyváltás mód-
szeresen fejleszt ki, valósít meg és tart fenn olyan
képességeket, amelyek kialakítják, összehangol-
ják és integrálják a vállalat stratégiáját, közelebbi
és távolabbi céljait, és ezeket összeveti a munká-
val, a teammunka-folyamatokkal és a végrehajtó
eszközökkel. A hozzáállás és a fegyelmezett
menedzsmenttõke alkotja ennek a menedzsment-
stílusnak a minõségét, a felépítését és szervezetét,
nem pedig fordítva.

A menedzsmenttõke felépítése vállalatonként
változó lehet, mivel azt az egyes vállalatok múlt-
ja, piacai, személyisége és követelményei határoz-
zák meg.

A vezetési tevékenységek tartják fenn 
a vállalat növekedését
Az egyetemi épületeken levõ feliratok azt hirde-
tik, hogy a tudás hatalom. Az üzleti tapasztalat
azonban azt mutatja, hogy ez csak akkor igaz, ha
a vezetõk megértik a vállalat kultúráját, mivel a
növekedés fenntartását elsõsorban a növekedést
elõmozdító tevékenységek határozzák meg és 
az, hogy módszeresen feltárják és eltávolítsák a
növekedést gátló akadályokat, sõt új hajtóerõket
állítsanak be.

Az élenjáró vállalatokban az eredmény szem-
pontjából a vezetés minõsége és a menedzsment
szenvedélyessége, a populizmus és a fegyelmezett
felelõsség a lényeges menedzsmenttõke.

A kívánt üzleti eredmények eléréséhez szük-
séges, hogy ez a minõség átjárja a menedzsment-
tõke tényezõit: a módszeres elemzést, a tervezést
és az építkezést. 

Szenvedélyesség
Szenvedélyesség abban a vezetésben van, amely
felismeri, hogy minden szervezetben a kiváló-

ságra való törekvés a legerõsebb érzelmi moz-
gatóerõ. A szenvedélyes vezetõk hajlamosak
ennek az etikának érvényesítésére az egész
szervezetben.

Ez az etika és megközelítés határozza meg egy
szervezet versenyképes értékeit. Pl.: az „emberi
erõforrás” az egyéni lehetõségek és felelõsség,
valamint a teamtevékenységek fejlesztését jelenti,
a hagyományos szemlélettel szemben, amely az
alkalmazottak jutalmazására és az oktatási prog-
ramokra szorítkozik. Hasonlóképp, a célokat el
kell érni, nem elegendõ „a legnagyobb erõfeszítés
kifejtése”. Az e-business és az internet új üzleti
modellt és egy menedzsmentmódot jelent, nem-
csak egy technológia alkalmazását. A tervezés ala-
puljon tényeken. Mindig legyen egy „B” tervvál-
tozat. Amit helyesen mértünk, azt helyesen is
tudjuk végrehajtani. Az innovációt és a képzeletet
bátorítják, és nem büntetik, ha a vállalt kockázat
nem mindig visz sikerre. A megvalósítás az
alapvetõ közös nevezõ, és a szervezet teljesítõ-
képességének mutatószámai a konkrét üzleti
eredmények.

A szenvedélyes vezetõség felismeri, hogy a vál-
lalat üzleti tevékenysége csak akkor javul, ha a
vezetõk és alkalmazottak viselkedése megvál-
tozik, és javul a vevõk, a piacok és a nyereségesség
tekintetében. A szenvedélyes vezetõk megértik,
hogy a szervezeti kultúra javulása a szervezet
tevékenységeinek együttes eredménye, és csak
ezek állandó, aktív javításával érhetõ el. 

Más szavakkal: a szenvedélyes vezetõk nem
késlekednek a beavatkozással, és nem vesztegetik
az idejüket ékesszóló beszédekre a folyamatok
fejlesztése helyett. 

A szenvedélyes vezetõség biztonsággal és 
könnyedén felismeri, mikor jó a menedzsment, és
a menedzsmenttõke akkor végzi munkáját a leg-
jobban, ha alig vesszük észre jelenlétét. 

Egy hagyományos keleti mondás korszerûsített
változata valósul meg, mely így szól: 

– A gyenge vezetõ az, akitõl az alkalmazottak
elfordulnak.

– Az erõs vezetõ az, akihez az alkalmazottak
szívesen fordulnak.

– Igazán nagy vezetõ az, akinek az alkalma-
zottai úgy vélik: „mi magunk csináltuk”.

Populizmus
A vezetõség és a menedzsment populista vonása
azt hangsúlyozza a vállalat minden munka-
helyén, amit a múlt hibás vezetési gyakorlata
elnézett vagy éppen üldözött: az alapvetõ, ver-
senyképes üzleti erõ az egész vállalat ismere-
teinek teljes körû kiaknázásából, a dolgozók jár-
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tasságából és hozzáállásából keletkezik, annak a
szabadságuknak köszönhetõen, hogy innovációt
hajtanak végre, és együttesen oldják meg prob-
lémáikat. Ennek része az az érték, melyet a
résztvevõk többsége fektet a teammunkába, a
demokratikus élet alapvetõ hagyományaként.
Ennek jele, hogy a szervezet munkájába visszatér
a pezsgés – a lelkesedés –, szemben azzal az
apatikus környezettel, amely egyes vállalatokban
továbbra is uralkodó.

A populista vezetés abban mutatkozik meg,
hogy az egész vállalatnál erõsen bíznak az em-
berek alkotni vágyásában, ha megfelelõ támoga-
tottságuk van a szervezés és rugalmasság tekin-
tetében a jobbítások végrehajtására. A populista
vezetõk megértik, hogy ez a menedzsmenttõke
hozzáállásának kulcsa, és ez szolgál alapul a
nyereséges üzleti növekedéshez.

Az így vezetett emberek nyitottságot, bizalmat és
kommunikációt alakítanak ki az egész vállalatban
(és a hierarchiában fel- és lefelé), és olyan
környezetet hoznak létre, amely szinte az egyé-
nek fejlesztési vállalkozása a vállalaton belül. 
A populista vezetõk arra biztatják az embereket,
hogy alakítsák ki a saját teammunkaformájukat
és a versenyképes fejlesztés tulajdonosi szem-
léletét.

Mindig van egy jobb módszer, és azt feltehetõen
azok képesek felfedezni és megvalósítani, akik
legközelebb vannak a munkához és a mûveletek-
hez. A szervezet egyes munkahelyein végrehajtott
legkisebb javítás – még ha az csak a fejlesztés
töredékét teszi is ki – bámulatos mértékben
összegezõdik, és versenyképesség-javulást hozhat
létre.

Fegyelmezett felelõsség
A vezetési és menedzsmentminõségnek ez a sajá-
tossága akkor keletkezik, amikor a menedzserek
felismerik, hogy semmilyen fejlesztés nem érhetõ
el, ha a vállalat figyelmét nem összpontosítják
következetesen a pénzügyi, szellemi, emberi,
informatikai, technológiai, valamint más anyagi
és nem kézzelfogható képességeinek kialakítá-
sára, mérésére és fenntartására továbbá az erõ-
források erõsítésére.

A fegyelmezettség teremti meg az alapot, hogy
állandóan növekedjék az érték a vevõk, tulaj-
donosok, alkalmazottak, a környezet és a köz
számára.

A fegyelmezett vezetés szem elõtt tartja a vál-
lalat erõforrásai összességének fejlesztését és a
vezetési tõke magatartása által támogatja az
egészséges üzleti növekedés fenntartását folya-
matos menedzsmentinnovációkkal, amelyek elõ-
mozdítják és fokozzák a növekedést.

A fegyelmezett felelõsség lényeges a nagyvál-
lalati irányítás jellege, helyzetmeghatározása és
áttekintése szempontjából. 

Összefoglalva, e tényezõk összessége jelenti 
a vezetést, amelynek fegyelmezett felelõssége
fejleszti ki és építi fel a szenvedély és populizmus
alapját, hogy a vevõk és más érdekeltek számára
értéket hozzon létre. Ennek a fegyelmezett fele-
lõsségnek az a  fõ jellemvonása, hogy olyan képes-
ségek módszeres megvalósítására, fenntartására
és hangsúlyozására összpontosít, amelyek egy vál-
lalat stratégiáit, közelebbi és távolabbi céljait és
eredményeinek mérését létrehozzák, összehan-
golják, egyensúlyozzák és integrálják a menedzs-
menttõke csatornáin, munkáján és teammunka-
folyamatain keresztül.

A fegyelmezett felelõsség annak a vezetési
stílusnak a megalapozása, amely létrehozza a
szervezet kiegyensúlyozott, integrált és elsõséget
élvezõ tevékenységeit üzleti lehetõségeinek és
követelményeinek teljes területén.

Hangsúlyozza a szenvedélyt és populizmust, hogy
biztosítsa a szervezet értékteremtõ képességét a
következõ erõsségek által:

– a vállalati jövõkép, a menedzsment, a vezetés
értékeinek vállalatszerte való megértése, a
fenntartható növekedés céljából;

– világosan meghatározott célok, beleértve az
értékteremtõ elvárásokat, mind a mért 
üzleti-pénzügyi, mind az üzleti-minõségi jel-
lemzõk esetében; 

– stratégia, mely azon alapul, hogy az egész
szervezetben az emberek a fejlõdés leg-
fontosabb tényezõi; ezt kell megvitatni és
terjeszteni a lehetõ legszélesebb körben,
hogy kialakítsák az egész szervezetre kiter-
jedõ tanulást;

– az integráció megtervezése az egész vállala-
ton belül, összpontosított, a stratégiákkal
közvetlenül összekapcsolt célokkal;

– az operatív tervek és mérések teljes össz-
hangba hozása a vállalat üzleti, pénzügyi és
minõségi céljaival;

– a pénzügyi, mûködési és más mérések tény-
leges kapcsolata egymással és a vállalat stra-
tégiáival és terveivel;

– a terveknek megfelelõ teljesítés, menedzs-
mentkritériumok és mechanizmusok, bele-
értve a „B” tervváltozatot, hogy eredménye-
sen használható legyen lehetséges meglepe-
tések és váratlan helyzetek esetében; 

– annak figyelembevétele, hogy idõben integ-
rálják a közös vállalkozásokat, vállalati egye-
süléseket, szétválásokat és kivásárlásokat a
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mûködési és üzleti tervekkel és a teljesítõ-
képesség menedzselésével;

– módszeres készletgazdálkodás, beleértve a
pénzügyi tõkekihelyezést és a készletek port-
fóliójának alakítását a pénzügyi-üzleti és
mûködési tervekkel összhangban;

– a proaktív menedzsment, mely az alapvetõ
teljesítménymutatók, speciális tervek és vilá-
gos tevékenységi mechanizmusok útján
irányítja a mûveleteket;

– intézkedések, hogy alkalmazottakat toboroz-
zanak, értékeljenek, oktassanak és fejlõdé-
süket támogassák, mert ez kulcsfontosságú a
vállalat növekedése szempontjából;

– különleges tevékenységek annak feltárására
és kiküszöbölésére, hogy mely üzleti kapcso-
latmegszakadások állnak útjában az ered-
mények elérésének, valamint a vállalati
menedzsmenttõke megtérülésének egyre
pontosabb mérése az értékesítési bevételben,
a kapacitásbõvítésben és a költségcsökken-
tésben;

– annak megalapozása, hogy folyamatosan
alakítsák és fejlesszék a vállalati menedzs-
ment hatásosságát a vezetési színvonal és az
innováció útján, és helyezzék a vállalatot 
a 21. század üzleti igényeinek megfelelõ 
szintre a menedzsmenttõke fõ eszközeinek
felhasználásával, amelyek révén ösztönzik 
és fenntartják az üzleti eredményeket.

Függelék
A menedzsmenttõke fõ csatornái
Az üzleti tapasztalat 12 fõ menedzsmenttõke-
csatornát tárt fel az élenjáró vállalatokban:
1. Élenjáró, sikeres, termékek/szolgáltatások

fejlesztése és bevezetése gyorsabb és gazdasá-
gosabb módszerekkel.

2. Hatásos marketing a piacvezetés érdekében és
magas szintû növekedés hatásos piacfejlesztés
és vevõi kapcsolatkezelés útján.

3. Értékteremtés az üzleti forgalom kiterjesztése
és globalizáció révén és azáltal, hogy az erõ-
forrásokat és a képességeket a nemzetközi
kereskedelmi határokon túl is elterjesztik.

4. Teljes körû minõség a termék, folyamat és
szolgáltatás kiválósága érdekében, hogy biz-
tosítsák a teljes vevõi elégedettséget, nyere-
ségességet és gyors növekedést.

5. A menedzsment értékelése a fõ mûködési jel-
lemzõk mérésével a teljesítmény irányítása és
javítása tekintetében.

6. Partneri viszony és szövetségek fejlesztése a
versenyképes vezetés érdekében, a gyártás

eredményes fejlesztése és stratégiailag hatá-
sos üzleti kapcsolatok révén.

7. Eredményesség a mûködési költségek szabá-
lyozásában, a teljesítmény kiválóságában és a
mûködési tevékenységek integrált irányítá-
sában.

8. A beszállítás irányítása az összes beszállítói
kapcsolat hatásos kezelésével, az eredmé-
nyesség növelése a költségek és a szállítási
ciklus idejének csökkentése útján.

9. Az emberi erõforrás eredményességének tá-
mogatása az egyéni tudás, tapasztalat és
magatartás, az elkötelezettség fejlesztése,
valamint a teljes személyzet hatásos mûködé-
sének integrálása.

10. Integrált üzleti információirányítás, hogy az
üzleti tevékenység irányításához szükséges
információ jobban hozzáférhetõ és teljesebb
legyen.

11. A pénzügyi mûveletek eredményessége, hogy
a vezetés a növekedést, a nyereségességet és
teljes vevõi elégedettséget ezzel is támogassa
és biztosítsa.

12. Készletgazdálkodás az eredményes beszerzés
és felhasználás irányításához, valamint a
szükséges készletek és infrastruktúra feletti
rendelkezés.

Ezekben a fõ csatornákban a vállalat eredményes-
sége és összhangja, a vállalat lehetõségeinek
kihasználásával, kulcsfontosságú az erõs verseny-
képesség szempontjából. Ez az eredményesség
messze túlmegy az információtechnológia alkal-
mazásán, ami természetesen meghatározó fon-
tosságú. Ezek a menedzsmentcsatornák jelölik ki
az élenjáró technológiai eredményekhez szüksé-
ges programokat, amelyek – ha elszakadnak az
üzleti mûveletektõl – gyakran elkésve, csökevé-
nyesen vagy egyáltalán nem valósulnak meg.

E csatornák eredményességét a versenyképes
vezetés hozza létre a rendszerekben és az
egymáshoz csatlakozó folyamatokban, eszközök-
ben, erõforrásokban és stratégiákban, amelyek
kijelölik az alapvetõ tanulás keretét, és erõs
ösztönzést hoznak létre. Ez segíti és bátorítja a
szervezet minden tagját, mind egyénileg, mind a
teamekben, hogy önállóan gondolkozzék, csele-
kedjen és döntsön arról, hogy hogyan tud maga-
sabb fokú teljesítmény nyújtani.

Az ezekben a csatornákban elért eredményes-
ség egyúttal eszköz is, amellyel a vállalat vezetése
megvalósítja a vállalat vevõit, tulajdonosait és
alkalmazottait szolgáló tevékenységeket, követ-
kezetesen fejlesztett és teljesen megalapozott
piaci értéket szolgáltat, és egyúttal a megvalósítás
mérõeszközéül is szolgál.
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Bevezetés
Egyre több cikket olvashatunk az integrált minõ-
ségirányítási rendszerekrõl, és többeknek napi
feladatuk az ISO 9001, minõség-, ISO 14 001
környezet- és OHSAS 18 001 munkahelyi egész-
ség- és biztonságirányítási rendszereik össze-
hangolása. Vita folyik arról is, hogy vajon ezeket
együtt, egy fõosztály, egy vezetõ alatt kell-e mû-
ködtetni, vagy hogy mennyire kell egységesíteni 
a dokumentációt, a politikákat, eljárásokat vagy
ûrlapokat.

Legalább ugyanilyen éles kérdés e rendszerek
jövõje. Mindnyájan érezzük, hogy a tanúsítók
közti piaci verseny egyre jobban elértékteleníti a
tanúsítványokat (1. irodalom). Az auditoroknak
igazolniuk kellene a rendszer fejlõdését, de ez
igen nehezen mûködik: maximum azt tudják iga-
zolni, hogy a nemmegfelelõségeket a vállalat
helyesbítette, és az hatásos volt, vagy hogy ezek
száma csökkent. Ritkaságszámba megy, hogy
megfelelõen választott és mérhetõ minõségcélok
évrõl évre kimutatott adatai jelzik egy rendszer
vagy egy folyamat fejlõdését. A vállalatok elsõ
számú vezetõi ritkán tudatosítják, hogy az irá-
nyítási rendszerszabványok a vállalat fejlesz-
tését szolgálják, a kifejezetten erre kitalált ISO
9004 szabványt igen ritkán használják (2. iro-
dalom).

Ehhez társul még az auditorok nyilvánvaló
ellenérdekeltsége is: minél kevesebb nemmeg-
felelõséget talál – legjobb, ha egyet sem –, annál
egyszerûbben szabadul a feladattól. Szándékosan
fogalmaztam ezt ilyen erõsre: azt szeretném
érzékeltetni, hogy az erõk nem abba az irányba
mutatnak, hogy a vállalatok és a felülvizsgálók a
minél nagyobb hozzáadott értéket hozzák létre
az audit folyamán. Ennek oka egyszerûen meg-
fogalmazható: nem igazán a piac igényli a ta-
núsítást, hanem a hatóságok, feltétel lehet
bizonyos pályázatok elnyerésénél, és a „mert már
mindenkinek van, mi sem maradhatunk ki”
szemlélet. Ha a vevõ igazából kíváncsi a szál-
lítójára, mielõtt aláírná a szerzõdést, inkább
vevõi auditot tart, de nem hagyatkozik csak a
tanúsításra. A tanúsítási papírokat inkább az
auditorok miatt szerzik be, hogy a beszállítók
minõsítése rendben legyen (de azért mindenféle
pontrendszerrel ettõl függetlenül is minõsítik
azokat).

Az SQAS története
A betûszó a Safety and Quality Assessment
System rövidítése, de a biztonság és a minõség
mellett kiterjed a környezet- és egészségvédelem
témaköreire is. Fordíthatnánk EBKM felülvizs-
gálati rendszernek. Az európai vegyipar nagy-
mértékben támaszkodik azokra a logisztikai szol-
gáltató cégekre, akik a nyersanyagok, interme-
dierek és végtermékek tárolását, kezelését és szál-
lítását végzik. A vegyianyag-gyártóknak biz-
tosnak kell lenniük abban, hogy a szolgáltatók
ezeket a mûveleteket biztonságosan és minõségi
módon hajtják végre; úgy, hogy a munkaerõ, a
lakosság és a környezet védelmét is tekintetbe
veszik.

A múltban ennek igazolása úgy történt, hogy az
egyes vegyianyag-gyártók külön-külön és rend-
szeresen felülvizsgálatokat tartottak a logisztikai
szolgáltatóiknál. Ez szervezetlen és többszörös
felülvizsgálatokat eredményezett, ami költséges
és nem elég hatásos, sem a vegyipar, sem a szállít-
mányozási ipar számára.

A Felelõs gondoskodás program (www.mavesz.hu)
keretén belül a Cefic az 1990-es évek elején
bevezette az ICE (International Chemical 
Environment) programot http://www.cefic.org/
Templates/shwStory.asp?NID=27&HID=378.
Ennek célja a vegyi anyagok szállítása, tárolása és
kezelése közben a biztonság javítása volt. Az ICE
program legfontosabb eleme több SQAS (Safety
and Quality Assessment Systems) kifejlesztése
volt. Ezek mindegyike egy speciális szállítmá-
nyozási módra, vagy logisztikai mûveletre vonat-
kozik: közút, vasút, kombinált, tartálytisztító
állomás, tengeri csomagolt áru, tengeri ömlesztett
áru, tárolóterminál és uszály.

Az SQAS (EBKM felülvizsgálati rendszer) egy
eszköz, melynek segítségével egy független
felülvizsgáló a logisztikai szolgáltató minõség-
biztonsági és környezetirányítási rendszerét egy
szabványosított kérdésjegyzéket használva, egy-
séges módon értékeli. Így elkerülhetõ, hogy az
egyes vegyianyag-gyártók többszörösen tartsanak
felülvizsgálatot. Az SQAS segíti a vegyianyag-
gyártókat a logisztikai szolgáltatók kiválasztásá-
ban és a náluk végrehajtandó javító intézkedések
megállapításában. 

Az SQAS szerinti felülvizsgálat nem egy
független szervezet által kibocsátott tanúsítványt

Egy régi-új felülvizsgálati rendszer, az SQAS
– Dr. Körtvélyessy Gyula,* Ferencz Mónika**–

** Magyar Vegyipari Szövetség, projektvezetõ, Magyar Szabványügyi Testület, vezetõ auditor.
** Magyar Vegyipari Szövetség, fõmunkatárs.
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eredményez, hanem részletes és tényeken alapuló
beszámolót. Ezt az egyes vegyianyag-gyártók
értékelhetik, összevetve a saját igényeikkel.
Egyetlen felülvizsgálat helyettesíti azt a számta-
lan ellenõrzést, amelynek a logisztikai szolgál-
tatók eddig szokásosan ki voltak téve, anélkül
hogy a vegyianyag-gyártók és a logisztikai szolgál-
tatók közti párbeszédet fölöslegessé tennék.

Csak a közúti szállítmányozást végzõk között
már jóval több mint 600 európai cég, került felül-
vizsgálatra, köztük két magyar. Mivel három-
évenként meg kell újítani, van olyan cég, amelyik
már többször is átesett ezen Európában és Ma-
gyarországon is. A 79 akkreditált auditor között
2004 márciusától két magyar van, a Magyar
Vegyipari Szövetség munkatársai. A Hungária
Veszélyesáru Mérnöki Iroda pedig aktívan segíti a
logisztikai vállalatok felkészülését. A rendszert
mûködtetõ 42 vegyipari vállalat között olyan,
nálunk is közismertek vannak, mint az AKZO-
Nobel, a BASF, a BP, a Shell, a Huntsman, a
Polimeri Europa és a TotalFinaElf.

A rendszer mûködése
Ahhoz, hogy megismerjük az SQAS mûködését, a
legegyszerûbb, ha néhány jellemzõ kérdést bemu-
tatunk. Így mindjárt érdekes az elsõ hat kérdés,
mely minden rendszer kiindulópontjával, a vál-
lalati politikával foglalkozik:

– „Van-e a vállalatnak aktuális, írásos politi-
kája, mely jelzi a vezetõség elkötelezettségét
a biztonsági, egészség- és környezetvédelmi,
valamint a  megbízói igények kielégítésére
vonatkozó kérdésekben?

– Aláírta-e az összes ilyen politikai nyilatkoza-
tot a legfelsõbb vezetõ (vezérigazgató)?

– Jelzi-e a politikai nyilatkozat, hogy az összes
dolgozó felelõs az EBKM rendszer mûködé-
séért?

– Bátorítja, kéri-e a politikai nyilatkozat a 
dolgozók részvételét és elkötelezettségét a
EBKM-célok kialakításában?

– Megkapta-e minden dolgozó a politikát olyan
nyelven, melyet megért?

– Megállapítottak-e éves célokat a vállalat
EBKM-törekvéseinek javítására, és van-e
intézkedési terv ezen célok elérésére?”

Mind a hat kérdés mellé, az összevont EB- és egy
külön K- és M-oszlopba igen–nem válaszokat kell
írni. Ebben még nem volna semmi különös, a
rendszer értékét az adja, hogy majdnem minden
kérdéshez részletes kifejtés tartozik, mely egy-
értelmûen megadja az auditornak, hogy milyen

esetekben – és csak azokban – szabad igen választ
adnia. Így például az utolsó kérdéshez tartozó
követelmény így hangzik: 
„Írásos bizonyítékok kellenek arra nézve, hogy
éves célokat állapítottak meg, és hogy megmérték
a teljesítményjavulást azokhoz képest. Azt is
ellenõrizni kell, hogy van-e intézkedési terv arra,
hogy miként segítik és miként érik el a tervezett
javulást.”

Ez a legáltalánosabb terület, tehát itt a követel-
ményt sem nehéz teljesíteni. Nézzünk egy – min-
den auditor számára nehezen értékelhetõ – el-
kötelezettségi kérdést. 

„Mûködik-e a dolgozók és a vezetõség között
egy rendszeres és nyitott párbeszéd, hogy meg-
osszák tapasztalataikat EBKM-témákban?” A
pozitív válaszhoz tartozó követelmény már elég
kemény:

„Kell hogy legyen egy eljárás/gyakorlat, mely-
nek értelmében a vezetõség és a dolgozók között
egy rendszeres és nyitott beszélgetés jöhet létre,
amelyen a dolgozóknak lehetõségük van a tapasz-
talataik megosztására és bármilyen problémás
kérdés felvetésére. Nagyobb szervezeteknél ez
lehet egy formális EBKM-bizottság, amelyik rend-
szeresen ülésezik, és kinevezett vezetõi és dolgo-
zói képviselõkbõl áll. Kisebb szervezetekben a
módszer lehet kevésbé formális, de nem kevésbé
hatásos, pl. lehet egy rendszeres, nyitott fórum,
amelyre minden dolgozót meghívnak. Kérni kell
objektív írásos bizonyítékokat, hogy a dolgozóktól
származó visszajelzéseket vagy javaslatokat báto-
rítják. További módszer ennek elérésére a mûhe-
lyi levelesláda vagy a négyszemközti megbeszé-
lések. Bármilyen is az eljárás, ezekrõl a meg-
beszélésekrõl feljegyzések kell hogy szülessenek,
beleértve a megtárgyalt témák listáját, a vezetés
intézkedéseirõl történt visszajelzést, hogy kinek
és mit kell tennie. Meg kell állapítani, hogy a 
teljesítményrõl szóló statisztikákat, a balesetek
számának trendjét, a vevõi reklamációkat vissza-
jelzik-e és megbeszélik-e?”

Az auditornak tehát mindezeket a szempon-
tokat vizsgálnia kell, és akkor, és csak akkor
adhat pozitív választ, ha minden egyes mondat-
ban leírt tevékenységre, mind a három – EB-, K-
és M- – területre vonatkozóan objektív bizonyí-
tékot talál. Ha bárhol hiányosságot tapasztal, a
válasz az adott kockában „nem”, de a megjegy-
zés rovatban meg lehet jegyezni, hogy mi az, ami
már mûködik (vagy ami még nem). Ez teszi
lehetõvé, hogy mind a megbízó, mind az auditált
vállalat egyértelmûen lássa, hogy hol lehet/kell
még fejleszteni, és ez az igen/nem válaszok pl.
százalékos arányával jól mérhetõ is. Mivel
rengeteg a kérdés és a válasz, ez csak egy adat-



MAGYAR MINÕSÉG 9

bázisban kezelhetõ. Ezáltal a kérdések és az arra
adott válaszok mindenféle csoportosításban is
vizsgálhatók, sõt a válaszok a vevõ igényeinek
megfelelõen súlyozhatók, az adott vevõ számára
fontos kérdéseket valamilyen faktorral kiemelve
az igen/nem, 1/0 válaszokból. 

Minden kérdésre válaszolni kell! Csak akkor lehet
a „nem alkalmazható” választ adni, ha a vállalat
tényleg nem végzi az adott tevékenységet, amire a
kérdés vonatkozik. Nem szabad ezt választani
akkor, ha valamilyen kérdésre a „nem” lenne a
helyes válasz. Tehát ez felel meg a „kizárás”-nak.
Itt is igen gondosan és a vevõ szempontjából kell
a kérdés releváns voltát vizsgálni: vajon a vevõ
számára hasznos lenne-e az adott tevékenység? 
A rendszer szerint a „nem alkalmazható” az
egyetlen olyan válasz, melyhez kötelezõ indoklást
fûzni. (Ezt a rendszert mûködtetõ, az auditor
akkreditálásának meghosszabbítását évenként
eldöntõ bizottság ellenõrzi!)

A kérdésjegyzék leírása
A kérdéseket az irányítási rendszer, EBKM,
berendezések, tervezés és végrehajtás, vagyonbiz-
tonság, helyszíni szemle kérdéseire lehet osztani.
További felosztás azáltal lehetséges, hogy a rend-
szer a logisztikán belüli többféle, teljesen eltérõ
tevékenységre is mûködik. Ezt úgy érik el, hogy
vannak minden vállalatra érvényes alapkérdések
és az egyes tevékenységhez tartozó speciális kér-
dések is, pl. egészen más ez a rész a közúti fuvaro-
zással és más a tankautók tisztításával foglalkozó
vállalatokra vonatkozóan. Minden területre lehet
külön auditokat végezni, és többet össze is lehet
vonni egy felülvizsgálatba, ha az adott auditá-
landó cég többféle tevékenységet végez. Nyilván
az általános kérdéseket minden vállalatra fel kell
tenni.

A kérdések számát az alapauditra és egy közúti
auditra az alábbi táblázat mutatja.

A kérdések „erõsségét” is minõsíti a rendszer.
Vannak olyan kérdések, melyek végrehajtását
Európában törvény írja elõ, pl. hogy az elektro-
mos berendezéseken javítást munkavégzési enge-
dély birtokában szabad csak végezni. Mások tel-
jesülése a Jó ipari gyakorlatnak felel meg, tehát

elvárható. De szép számmal vannak olyan kér-
dések is, melyeket úgy ítéltek meg a készítõk,
hogy azok teljesítése csak a legkiválóbb logisztikai
szolgáltatóktól várható el, a többiek számára
pedig fejlõdési lehetõség. Tehát látható, hogy a
100%-os válasz gyakorlatilag elérhetetlen, de
minden auditált vállalatnak megvan a tere és
lehetõsége a fejlõdésre.

A háromféle EB, K és M típusra a kérdések
megoszlását mutatja a következõ táblázat:

Összefoglalás
Az SQAS talán legfontosabb elõnye egy minõség-
ügyi auditor számára, hogy felhívja a figyelmét
arra (és ez a rendszer alapvetõ követelménye),
hogy valamely tevékenység egy vállalatnál csak
akkor mûködik megfelelõen és hasznosan, ha:

– a vezetés megmondta, hogy mi a célja ezzel,
és errõl mindenkit meggyõzött (politika);

– a cél elérésére szolgáló mûködést vezetett be
(eljárások);

– ezt oktatta, megmutatta, elmondta a dolgo-
zóknak (oktatás, elkötelezettség);

– a mûködéshez szükséges erõforrásokat ren-
delkezésre bocsátotta;

– a gyakorlatban a dolgozók végre is hajtják;

– a fejlõdéshez a rendszert átvizsgálják,
felülvizsgálják, és visszajelzéseket gyûjtenek
az összes érdekelt féltõl.

A két legfontosabb érdekelt fél, a vevõ és az eladó
számára pedig az az elõny, hogy a szerzõdéskötés-
nél döntõ súlya lehet nemcsak az SQAS-auditálás
megtörténtének, de az egyes területeken muta-
tott „erõnek” is, és a gyakorlatban rendszeresek 
a megbeszélések arra nézve is, hogy miben kell a
szolgáltatását eladónak még fejlõdnie. A rendszer
objektív alapot és segítséget nyújt ehhez is.

Irodalom:
1. Prof. Dr. Hans Dieter Seghezzi: A minõség-

menedzsment szerepe a jövõ Európájában,
Magyar Minõség 2003/12.2–5.

2. Sipos Gáborné: Az ISO 19 011 szabvány hatása
a MIR/KIR felülvizsgálatokra – Rendszerépí-
tési és mûködtetési tapasztalatok, ugyanott
6–8. oldal.

Felülvizsgálati Alap Közút 
terület (C) (Ro)

1. Irányítási rendszer 100 18 118
2. Biztonság, egészség és környezet 40 53 93
3. Berendezések 0 54 54
4. Tervezés és végrehajtás 5 101 106
5. Vagyonbiztonság 7 2 9
6. Helyszíni szemle 0 64 64

Összesen 152 292 444

Összes

Alap Közút 
(C) (Ro)

EB 96 84 180
K 70 10 80
M 94 200 294

Értékelõkockák teljes száma 260 290 554

ÖsszesKategória
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Az Európai Unióhoz való csatlakozás a hazai kis- és
közepes vállalkozások (kkv) részére megkülönböz-
tetett feladatot jelent, ezért is tartja fontosnak a
magyar kormány ezek támogatását, felkészítését.

A mûködés követelményeinek változásai, a ver-
senyképesség növelése, a jobb kommunikáció, az
infrastruktúra költségei, a kereskedelmi korlátok
csökkenése, az állandó teljesítmény, a küldetésre,
jövõképre és stratégiára épülõ minõségszemlélet
mind megannyi régi-új feltétel és kihívás a kkv-k
vezetõi számára.

Felkészülni… Vigyázz… Rajt!

Miért „FELKÉSZÜLNI”?
Mert a várható változásokat csak készülten lehet
fogadni.
Miért „VIGYÁZZ”?
Mert csak objektív bizonyítékok alapján lehet
alkalmazkodni az új, módosult világhoz.
Miért „RAJT”?
Mert dönteni kell, mivel vége az ide-oda próbál-
kozásoknak. 

Abból indulunk ki, hogy az elmúlt években új
helyzet alakult ki. Tagjai lettünk az EU-nak, és az
erõs piacgazdasági környezet vevõközpontú szem-
lélete a szervezetek mûködési-irányítási területén
is új kihívásokat jelent.

Olyan témákat, kérdéseket kell hatékonyan
kezelnünk, mint a munkakultúra, a fenntartható
növekedés eszközeinek használata, a verseny-
képesség fokozása, költségszemlélet, munkatársi,
vezetési szemléletváltozás.

Az Európai Unió követelményeinek való meg-
felelés, a csatlakozás, felkészülést kíván a jogsza-
bályok ismerete, a termelési/szolgáltatási minõ-
ségszemlélet még alaposabb elsajátítása, de alap-
vetõen a mûködésfejlesztõ stratégiák alkalmazása
tekintetében is.
A fokozódó versenyhelyzetben a szervezetek
talpon maradásának alapfeltétele, hogy:
– felismerjék hiányosságaikat, 
– figyeljék a piacot és versenytársaikat, 
– mérjék és elemezzék belsõ erõforrásaikat és tel-

jesítményeiket,
– képesek legyenek az állandó megújulásra.

Ebben a helyzetben a vezetés jelentõsége ugrás-
szerûen megnõtt.

A vezetésnek megkülönböztetett feladatai van-
nak: a küldetés (misszió), a jövõkép (vízió) kifej-
lesztése, támogatása, a siker érdekében szükséges
értékrend meghatározásán keresztül. A szerve-
zeti kultúra kialakításához nélkülözhetetlen a
személyes kezdeményezés, az elvárások és érté-
kek meghatározása, az irányítási rendszerek
kialakítása, mûködtetésének rendszeres felülvizs-
gálata, személyes részvétel a menedzsment fej-
lesztésében, valamint a stratégia és az üzleti poli-
tika kialakítása, fejlesztése, aktualizálása, meg-
ismertetése a munkatársakkal.

A vezetés kiemelt feladatát jelenti még:
– A piaci információk beépítése a stratégiába, a

pénzügyi erõforrások alakítása és menedzse-
lése a stratégia és üzleti politika támogatására,
az épületek, a berendezések, az anyagok és a
szellemi erõforrások hatékony felhasználása.

– A folyamatok hatékony, költségorientált mû-
ködtetésének biztosítása, a termékek és szol-
gáltatások fejlesztése a vevõi igények alapján, a
munkatársak bevonása a folyamatok mene-
dzselésébe, személyes részvétel a termék- vagy
szolgáltatásfejlesztésekben.

– A kreativitás és az innováció ösztönzése haté-
kony szervezeti felépítés kialakításával, a belsõ
kommunikáció kialakítása, fejlesztése. 

– A munkatársak „felhatalmazásának” támo-
gatása.

– A tanulási folyamat ösztönzése, bátorítása. 
A saját vezetési hatékonyság vizsgálata, a team-
munkák ösztönzése, támogatása.

– Együttmûködés a vevõkkel, partnerekkel és a
társadalom képviselõivel, partnerkapcsolatok
létrehozása és a benchmarking ösztönzése,
támogatása. Szakmai szervezetekben való
aktív részvétel, vevõkkel, beszállítókkal közös
fejlesztések létrehozása.

– A szervezetek hosszú távú sikeres mûködésé-
nek alapja a stratégiaalkotás és annak meg-
valósítása. 

Az Európai Unió és a kkv-k
Az EU minõségfejlesztési politikájának célja olyan
hatékony környezet kialakítása, amelyben az
európai vállalatok, közigazgatási intézmények

EU-követelmények – minõségügy – kkv-k – vezetõk
Kihívások a kkv-k vezetõi részére

– Mikó György*–

* CMC bejegyzett vezetési tanácsadó, Qualipharma Mérnöki és Szolgáltató Bt.
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elérhetik legjobb teljesítményüket és belsõ szer-
vezetüket tekintve azt a kiválóságot, amely mind
maguk, mind a társadalom szempontjából hasz-
nos. Ez a minõségfejlesztési politika olyan ele-
mekre épít, mint az ISO 9000-es szabványsorozat,
az Európai Minõségi Díjak vagy a CE jelölés sze-
rinti megfelelõség.

A munkakultúra megváltozott, és ehhez igazodik
a kormány minõségpolitikája, melynek eszközei:
– a minõségirányítási és fejlesztési rendszerek

alkalmazásának támogatása,
– környezetvédelmi irányítási rendszerek kiala-

kításának segítése,
– az élelmiszer-biztonság fokozása,
– a szervezeti önértékelések fokozottabb alkal-

mazására való biztatás és a minõségi díjak
szélesebb terjesztése a regionális, megyei és
szakterületi minõségdíjak útján,

– a benchmarking alkalmazásának segítése,
– a CE jelzés megszerzésének támogatása,
– a versenyképesség javítását célzó eszközökre

való figyelemfelhívás és a kamarai támogatás.

A kkv-k kiemelt jelentõsége miatt ez még inkább
hangsúlyos, mivel az EU-s versenyképesség javí-
tását célzó és a kkv-kat érintõ változásokat az
alábbiak jelenthetik:
– igény a küldetés, jövõkép, stratégia alkotására,
– tények, elemzések alapján történõ döntés,
– controlling-adatgyûjtés,
– a piaci viszonyok, vevõi követelmények vizsgá-

lata: vevõi elégedettség, munkatársi elégedett-
ség, tudás felértékelõdése,

– „shareholder” helyett „stakeholder”-ek érde-
keinek elõtérbe kerülése,

– fizikai rend, a környezet kímélése, környe-
zetközpontú irányítás,

– minõségszemlélet széles körû terjesztése (az új
vezetési módszerek egyik pillére),

– az EU minõségfejlesztési politikájának ismerete,
– minõségfejlesztési rendszerek és technikák

alkalmazása,
– az összehasonlítás, benchmarking megteremté-

sének lehetõsége,
– teljesítménymérés,
– napi 24 órás üzletmenet, heti 7 napon át, 52

héten keresztül.

Ezekhez a változásokhoz viszont eszközök kelle-
nek. A kkv-k versenyképességét olyan módszerek
alkalmazása is segítheti, mint:
– a termékminõség, CE jelzés megszerzése,
– korszerû minõségirányítási rendszer (ISO

9001:2000) – integrált irányítási rendszerek
alkalmazása,

– önértékelés (EFQM kiválóságmodell, CAF),
– tudatos marketing,
– elemzések, különbözõ eszközök és technikák

rendszeres alkalmazása, mint például:
– SWOT-, STEP-elemzés
– BCG-mátrix,
– Porter-elemzés, benchmarking,
– QFD, FMEA,
– folyamatköltség,
– stratégiaalkotás, 

Minden lehetõséget ki kell használni, a pályáza-
toktól kezdve a belsõ szemléletváltásig, hogy 
a mûködés kiválóságához vezetõ úton sikerrel 
járjanak, ez pedig – ismerjük el – többletráfordítá-
sokat igényel mindenfajta erõforrás vonatkozá-
sában.

A fentiek alapján a minõség és a TQM-munka-
kultúra filozófiáját az 1. ábra jellemezheti:

A kkv-k vezetésének sajátos vonásai
A kkv-k vezetésének megkülönböztetett feladatai
már ebben az induló idõszakban az alábbiak
lehetnek:
– a misszió, vízió kifejlesztése,
– a siker érdekében szükséges értékrend meg-

határozása,

– a szervezeti kultúra kialakításához személyes
kezdeményezések, elvárások és értékek meg-
határozása,

– irányítási rendszerek kialakítása, mûködteté-
sének rendszeres felülvizsgálata,

– személyes részvétel a menedzsment fejlesz-
tésében,

TTuullaajjddoonnooss  ((rréésszzvvéénnyyeesseekk))

TTáárrssaaddaalloomm VVeevvõõkk

VVeezzeettõõkk

MMuunnkkaattáárrssaakk

TTáárrssaaddaalloomm
(Beszállító/alvállalk.)

MINÕSÉG
(szervezet)

Társadalmi szerepvállalás

Hosszú távú együttmûködés

Megbízható áru és szolgáltatás

Osztalék, cégérték-növekedés

Szakmai sikerek, karrier

Megbecsülés, elismerés, folyamatos
fejlõdés, megfelelõ munkakörülmények

1. ábra. Minõség és munkakultúra
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– a stratégia és az üzleti politika kialakítása,
fejlesztése, aktualizálása, megismertetése,

– a vevõi igények felmérése, lebontása a szerve-
zet egészére és részeire, a piaci információk
beépítése a stratégiába,

– a pénzügyi erõforrások alakítása és mene-
dzselésének biztosítása a stratégia és üzleti
politika támogatására,

– az épületek, a berendezések, az anyagok és a
szellemi erõforrások hatékony felhasználása,

– a folyamatok hatékony, költségorientált mû-
ködtetésének biztosítása,

– a termékek és szolgáltatások fejlesztése a vevõi
igények alapján,

– a munkatársak bevonása a folyamatok mene-
dzselésébe,

– személyes részvétel a termék- vagy szolgáltatás-
fejlesztésekben,

– a kreativitás és az innováció ösztönzése haté-
kony szervezeti felépítés kialakításával,

– belsõ kommunikáció kialakítása, fejlesztése, a
munkatársak „felhatalmazásának” támogatása,

– a teammunkák ösztönzése, támogatása,
– együttmûködés a vevõkkel, partnerekkel és a

társadalom képviselõivel,
– közös fejlesztések létrehozása a vevõkkel,

beszállítókkal.

Látható, hogy jelentõsen felértékelõdik a vezetés
szerepe abban, hogy a valós, tényleges vezetési
tevékenység nagyobb szerepet kapjon a napi ope-
ratív tevékenységekkel szemben, különösen a
felsõ vezetés esetében.

A vezetés perspektíváját a 2. ábrával jellemez-
hetjük.

2. ábra. A vezetés perspektívája

Érdemes a vezetést közelebbrõl is megvizsgálni,
elsõsorban a kkv-k szempontjából, mert a nagy-
vállalatoknál és a „multik”-nál az erõforrások, a
mechanizmusok, a tulajdonosi akarat és a globa-
lizáció folytán más a helyzet.

Tapasztalatokat és nem abszolút véleményt
vagy kritikát mondok, nem szeretnék általá-
nosítani, csak figyelemfelhívásul a gyakori esetek
következtetéseit adom közre.

Gyakran hangzik el a vezetõk részérõl: – „nincs
idõm” – „nincs emberem” – „nincs pénz”, mi-
közben nem látjuk, hogy milyen is a vezetõk
személyes háttere, gyökere, helyzete.

Nem túl „rózsás” a kép, de legyünk õszinték és
reálisak!

A vezetõk bizalmatlanok, a szervezet kialakí-
tásának/kialakulásának jellege miatt legtöbbször
nagyon sok döntést maguknak tartanak fenn,
nem vonják be, nem hatalmazzák fel a munkatár-
sakat, gyakran elhanyagolják, nem értékelik a
humán erõforrás fejlesztésének jelentõségét.

Erõs akaratúak, ezért is hajlamosak az autok-
ratikus viselkedésre, irányításra, túlterheltek a
nagy „üzleti leterhelés” miatt, nem ismerik fel
idõben a változások irányát és nagyságát, sõt,
szívük mélyén leértékelik az új eljárásokat, vagy
azonnali hasznot várnak.

Magányosak, családi és emberi kapcsolataik-
ban felszínesek. Itt jelennek meg a partnerek, a
barátok, a társak, a „single”, a válások problémái.

Kulturális, sporttéren elmaradnak az „emberi
értékektõl”, a kívánatos „életminõségtõl”, az
anyagi gazdagodás és a feljebb lépés állandó
kimondott vagy kimondatlan cél, miközben az
irányításuk alatt álló szervezet ebben a folyamat-
ban csak eszköz.

A vezetés dilemmái lehetnek:
– Mit csináljak az állandó fejlõdés és nyeresé-

gesség érdekében?
– Van-e stratégiám és kellõen megalapozott-e? 

Jó a belsõ szervezeti kialakítás?
– Valóban ismerem a folyamatok lefutását, és a

mért adatok jellemzõek-e?
– Elég-e a minõségirányítási rendszer alkalma-

zása? 
– Egyáltalán mit tegyek, mit változtassak?

A külsõ helyzet az alábbiakkal jellemezhetõ:
– A kultúrák keverednek és a társadalmi/gazda-

sági/mûködési körülmények gyorsan változnak.
– Jelentõsek a siker érdekében tett „szabályo-

zott” és „szabályozatlan” erõfeszítések, miköz-
ben a munkaerõ és tudás vándorlása soha nem
látott méreteket öltött, az ember, a humánum
pedig felértékelõdött.

– Az értékrend, az értékek és a munkavégzés
minõségi elvárásai meghatározók lettek.

– Nõtt a bizalmatlanság, erõteljessé vált a ver-
seny, a megfelelõség igazolása termelési, visel-
kedési tényezõvé vált.

– Az ISO 9000:2000-es szabvány megjelenésével
a belsõ felülvizsgálatok felértékelõdtek.

– Megváltozott az ISO 9001:2000 és az ISO
14 001:1996 szabvány szerinti tanúsítások
szemlélete és követelménye.

Új tennivaló a 
folyamatok 
átvizsgálása

Rengeteg információ

Fejlõdõ/aktív/nyitott 
munkatársak bevonása

Változó vevõ, piacV
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MENEDZSMENT

Vállalati munkakultúra

Információs rendszer

Döntés meghatározás

Piacorientált mûködés Folyamatszemlélet
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– Erõsödött mindennemû felülvizsgálat szakmai
jellege.

A hagyományos felfogás szerint a szervezet
vezetõi örökre megtartják vezetõi képességüket,
ehhez tapasztalat és önképzés járul.
A korszerû felfogás szerint a vezetõk folyamatos
és idõigényes képzésben vesznek részt:
– szakterületi,
– interperszonális,
– egyéni képességeik növelésére.

Az USA-ban a vezetõk átlagosan évi 25 napot
fordítanak képzésre. A bérezési rendszert össze-
kötik bizonyos ismeretek megszerzésével. Ma
világosan látszik, hogy a fejlõdés tartalmában a
tudásközpontú képzéstõl a feladattal kapcsolatos
képességek és szervezeten belüli társadalmi viszo-
nyok felé fordul, vagyis egy új vagy talán egy
elvesztett, de újból megtalált munkakultúra meg-
valósítása szükséges!

3. ábra. A munkakultúra változása

A VEZETÕKNEK TUDNI KELL, HOGY:
Nyugalmukat, biztonságukat, döntéseik sikerét
csak az elemzésekkel és a döntéseket elõké-
szítõ módszerek tudatos alkalmazásával biztosít-
hatják!
Egy fejlettebb, emberközpontú munkakultúrát
kell kiépíteni!

P D
CA
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•Munkatársak
•Eredmények
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TQM-eszközök, -módszerek

Vezetés és minõségirányítás
– Gerda István*–

A következõkben a NYÍRTÁVHÕ Kft.-nél
végzett minõségi munkának a keresztmet-
szetét láthatják, a cég megalakulásától nap-
jainkig. Röviden összefoglaljuk a minõség
iránti elkötelezettség kialakulását, és a tel-
jesség igénye nélkül bemutatom azokat, az
általam legfontosabbnak vélt mozzanato-
kat, amelyek kiválóságkultúra elterjedését
segítették társaságunknál. A bemutatáshoz
irodalomként felhasználtam belsõ eljárá-
saink, szabályzataink, valamint korábbi
pályázataink anyagát is.

A minõség iránti elkötelezettség
Társaságunk vezetése – 1992. évben történt meg-
alakulásunk óta – elkötelezett a minõség iránt. 

A távhõszolgáltatói szektor a megalakulást
megelõzõen és azt követõen is sajátos elemeket és
ismertetõjegyeket visel. 

A korábbi gazdasági szabályozásokon túllépve,
a szakma a piaci verseny részese lett. Mindez
akkor, amikor a közüzemi szolgáltatói szektor
piaci mûködésének keretei, a szabályozások,
valamint az infrastruktúra sem voltak kialakulva,
és nem létezett még hazánkban kiforrott szolgál-
tatásmarketing sem.

Az alapítói – tulajdonosi – elvárásokon túl (a
távhõszolgáltatás biztosítása Nyíregyháza város

területén), az állami ártámogatás megszûnésével
jelentõsen megemelkedtek a szolgáltatás díjai és
ezzel egy idõben növekedtek a fogyasztói igények
és elvárások szolgáltatásunkkal szemben. 

A vezetés már a Társaság alapításakor felis-
merte ezt a helyzetet, és stratégiai célként hatá-
rozta meg az új gazdasági környezetben a gaz-
daságos mûködés mellett a fogyasztók/vevõk igé-
nyeihez legjobban igazodó szolgáltatás nyújtását. 

Ennek megvalósítására a társaság közép- és
hosszú távú stratégiaterveket dolgozott ki. 

Ezek legfontosabb elemei a piaci verseny
helyzetértékelése, a fogyasztói fizetési hajlandó-
ság növelése, a kintlévõség kezelése, a mûszaki
fejlesztési koncepció kidolgozása, valamint a
mûködési folyamatok fejlesztése voltak.

Az idõközben történt stratégiai módosítások
ellenére ez az alapelv mai napig érvényben van, 
s meghatározó eleme a gazdaságpolitikánknak,
marketingstratégiánknak, minõségpolitikánknak
és mûszaki fejlesztésünk irányvonalának.

Kiválóságkultúra 
Az ezt követõ években a Társaság vezetési rend-
szerének fejlesztése érdekében a vezetés önképzés
keretében megismerkedett a TQM filozófiájával,
majd elsõ lépésként – a mûszaki fejlesztés mellett
– a vevõorientáltság fejlesztését határoztuk el. 

* Ügyvezetõ igazgató, Nyírtávhõ Kft.
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A Társaság gazdálkodásáról és mûködésérõl
készült összefoglaló elemzésre alapozva még
1996-ban elkészítettük a társaság marketing-
stratégáját. Ennek megalkotásával az volt a cél,
hogy Társaságunk image-e erõsödjön, mert ez
növeli versenyképességünket és hatékonyságun-
kat. A marketingstratégia kidolgozásánál fokozot-
tan figyelembe vettük a külsõ piaci szereplõk által
generált, várható hatásokat, SWOT-elemzés al-
kalmazásával megfogalmaztuk cégünk erõsségeit
és gyengeségeit. 

Társaságunk vezetése 1999-ben – a szakmában
az elsõk között – kezdeményezte az ISO 9001
szabványnak megfelelõ minõségirányítási rend-
szer kiépítését.

A vezetés irányította a rendszer kiépítését, és
minõségpolitikáját oktatások során ismertetve,
tudatosította a külsõ és belsõ partnerekkel a
minõség iránti elkötelezettségét. 

Társaságunk vezetése napi kapcsolatban áll
munkatársaival, beosztottjaival, megvitatja, közli
velük a feladatokat és elvégzésük kívánatos 
módját. 

Az ISO 9001 és a TQM bevezetése során egy-
aránt a vezetés
sajátította el elsõ-
ként a módszert,
képezte tovább
m u n k a t á r s a i t ,
beosztottjait, irá-
nyította a beveze-
tést és végzi a
mûködtetés során
az értékelést. A
célok teljesítése
érdekében moti-
válja és felhatal-
mazza a munka-
társakat. A fej-
lesztési tevékeny-
séget a vezetés
irányítja. Kijelöli
az elvégzendõ feladatokat, az elérendõ célokat és
az érintett szervezeti egységeket.

Napjainkban is a vezetés, a vezetõségi átvizs-
gálás módszerét alkalmazva, személyesen végzi az
eredmények vizsgálata és felügyelete mellett a
folyamatok javításának irányítását. Ennek ered-
ményeként került bevezetésre a stratégiatervezés
új módszere, piackutatás, dolgozói elégedettség
felmérése, s kerültek újabb elemek az oktatási
tervbe.

A mûködés során felmerülõ problémák meg-
oldására a vezetés – a téma függvényében –
teameket bíz meg. 

Társaságunk több szinten, fórumokon foglal-
kozik minõségpolitikai kérdésekkel, minõségügyi

tanácsülés, vezetõi értekezlet, napi elemzések
alkalmával.

A Minõségügyi Tanácsot Társaságunk felsõ
szintû vezetése alkotja. Tagjai közül valameny-
nyien részt vesznek más teamek munkájában,
és alkalmanként belsõ tanácsadóként is mûköd-
nek.

Az ügyvezetõ igazgató felügyeletével, a mûsza-
ki igazgató irányításával mûködik a minõségügyi
szervezet. 

A vezetés a jövõkép meghatározásához a
SWOT-elemzés módszerét  és a benchmarking-
tevékenységet használta fel. Jövõképként egy
folyamatosan modernizálódó, a költségekkel
racionálisan gazdálkodó szervezetet körvona-
laztunk, ugyanakkor kiegészítettük a vállalat
misszióját a fogyasztók valós és latens igényeinek
magas, folyamatosan emelkedõ színvonalú kielé-
gítésével. 

Társaságunk irányítási rendszere megalakí-
tástól kezdve a küldetés, jövõkép, minõségpolitika
és a stratégiai célok alapján, azokat lebontva
mûködik. Meghatároztuk kulcsfolyamatainkat,
és fejlesztésükre feladatterveket készítettünk.

Az elõkészítési munkákat követõen 2001 óta
mûködtetjük és fejlesztjük az ISO 9001:2000
minõségirányítási rendszerünket. Ez évtõl kerül
sor az eljárások, utasítások elektronikus nyilván-
tartására és kezelésére.

Társaságunk vezetése nagy hangsúlyt fektet a
környezetvédelemre is. Minõségirányítási rend-
szerünk fejlesztése érdekében ez év októberében
bevezetjük az ISO 14 001:1996 szabvány szerinti
(KIR) környezetirányítási rendszert. 

Tovább fejlesztettük stratégiai tervezésünket.
Más módszerek alkalmazásával összhangban a
célpriorizálás módszerét alkalmazva rangsoroljuk
fejlesztési céljainkat, Balanced Scorecard alkal-
mazásával mérjük a stratégiai célok teljesülését.

Döntés/Intézkedés Bevezetés dátuma
  1 Fejlesztési koncepció kidolgozása 1992–1993
  2 Marketingstratégia kidolgozása 1996
  3 TQM-szemléletû minõségirányítási rendszer alkalmazásának kezdete 1996
  4 Csoportmunka kialakítása 1997
  5 Marketingstratégia felülvizsgálata 1998
  6 TQM-módszerek bevezetése a tervezési adatok gyûjtésébe 1998
  7 Döntés az ISO 9001 minõségirányítási rendszer bevezetésére 1999
  8 Marketingstratégia felülvizsgálata 2000
  9 Fogyasztói kapcsolattartás menedzselése – tréning 2000
10 Teammunka továbbfejlesztése 2000
11 Az ISO 9001:2000 minõségirányítási rendszer bevezetése 2001
12 Fogyasztói kapcsolatok menedzselése – tréning 2001
13 NMD-alapú önértékelés 2001–2002
14 NMD-pályázat elkészítése 2001, 2002
15 Stratégiai tervezés módszerének bevezetése 2003–2004

A minõségalapú vezetés érdekében tett jelentõsebb intézkedéseink:
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Az ehhez kapcsolódó döntés-elõkészítõ munka
színvonalának emelése érdekében továbbfejleszt-
jük a vezetõi információs rendszert.

Folyamataink elemzése, helyesbítése elõsegí-
tette a rugalmasabb és hatékony munkavégzést.

Az önértékelésen alapuló fejlesztési tevékeny-
ségünk értékméréseként vettünk részt a Nem-
zeti Minõségi Díj-pályázatokon, és 2003-ban
elnyertük a díjat. 

Eddigi minõségi munkákra alapozva ez év
szeptemberében megpályáztuk az Európai
Kiválóság Díj Recognised for Excellence
fokozatát.

Összefoglalva: legfontosabb eredményeink:
– A TQM-szemlélet kiszélesítése.

– Vevõ/fogyasztó orientáltság fejlesztése trénin-
gekkel, szervezeti módosításokkal.

– Partnerkapcsolatok fejlõdése.
– A vevõk elégedettségének növekedése.
– A dolgozói elégedettség növekedése.
– A humán erõforrás menedzselése.
– A szervezeti modell fejlõdése.

A közeljövõ feladatait stratégia céljaink lebon-
tásával határoztuk meg, az alábbiak szerint:

TQM-modellünk fejlesztése továbbra is elsõ-
rendû feladatunk, mûködtetjük és fejlesztjük az
ISO integrált minõségirányítási rendszerünket,
fejleszteni kívánjuk kulcsfolyamatainkat, fej-
lesztjük szervezeti kultúránkat, és kiemelten
kezeljük a humánerõforrás-menedzselést.

Vállalati hálózatok
I. rész

– Dr. Nagy Miklós*–

Amint lapunk bevezetõjében rámutattunk,
elhalványul a minõségirányítás és a veze-
tési rendszer közötti határvonal. Ezért arra
is választ keresünk, hogy milyen újszerû
vezetési, szervezési eszközök szolgálhatják
a versenyképesség növelését, különös te-
kintettel a kkv-kra. Ezek egyike a vállalat-
csoportok ésszerû együttmûködése.

Régen a vállalati növekedésrõl a „nagy hal
megeszi a kis halat” törvényét tanultuk, mely
szerint a versenyhez egyre nagyobbnak kell lenni.
Pár évtizeddel ezelõtt az áttekinthetõ kreatív kis
szervezetek divatja volt soron, a „kicsi szép” jel-
szavával. Ma azt mondják: „a gyors hal lehagyja a
lassút”. A változó világban a gyors alkalmazkodás
vált az egyik legfontosabb sikertényezõvé. Már
nem csak a vállalati méret számít, hanem az
alkalmazkodóképesség, a szervezet intelligenciá-
ja. A verseny új követelményei azonban ismét fel-
erõsítették a nagyvállalati méretek divatját, mert
a globális versenyben a nagyobb, globális poten-
ciállal rendelkezõ vállalatok le tudják gyõzni
versenytársaikat. Ezt nevezhetnénk a „gyors és
nagy hal” követelményének. A tudásgazdaságnak
nevezett legújabb fejlõdési irányokban van azon-
ban még több olyan lehetõség, amely a kreatív
kisvállalatok számára is nyújthat fejlõdési
lehetõséget. Ezt a „delfinraj” hasonlattal lehet
bemutatni. A csapatban élõ tengeri emlõs állat

egyedeit nagyon intelligensnek ismerjük, de a
delfinek túlélési erejét társas életük és intenzív
kommunikációjuk is felerõsíti. Egy intelligens
delfinraj sokkal többet tud, mint amire a delfin
egyedül lenne képes. Csapatosan képes legyõzni a
cápákat is. E hasonlat vállalati megfelelõjeként:
az intelligens kisvállalatok kooperációi verseny-
képesek a nagyokkal való versenyben, sõt vannak
elõnyeik is. 

Amikor és amiért érdemes együttmûködni:
– A tudásalapú és hálózati termelésben megvál-

tozott a piaci (és munkaerõ-piaci) alkuk ter-
mészete a magasan kvalifikált rétegek és
szervezetek javára. A tudásalapú, hálózati ter-
melésben a tudást hordozó magas képzettségû
dolgozóval, egyénnel együtt kell mûködni, mert
különben nem adja (csak mértékkel) a tudását. 

– A munkaerõpiac szerkezetének átalakulása.
Ebben, az elõzõekkel összhangban, egyre in-
kább tudással, tevékenységgel és nem dolgok-
kal termelõ embereket találunk.

– A szervezetekben a gyorsuló változások követ-
keztében egyre több vállalkozó szellemre és
kreativitásra van szükség. Az eredetiség, az
ötletgazdagság, a szépség alkotói szabadságot
igényel. Az olyan embereket, akik az igazi szép
ötletet szeretik kidolgozni, az együttmûködõ
légkör jobban kitermeli, mint a versengõ. Arról
nem is beszélve, hogy ma már a szervezeti

* Igazgató, Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ.
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alkotás csapatmunka. A termékek, szolgáltatá-
sok kidolgozása különbözõ szakmák együtt-
mûködését igényli, és bajba jut az a szervezet,
ahol a termelés emberei legyõzik a marketing
embereit. 

– A társadalmi szervezetek világa, a harmadik
szektor az egyik leggyorsabban fejlõdõ ágazat
volt a kilencvenes években. Ebben a szektorban
is versenyeznek a szervezetek egymás között
(például pályázati pénzekért), de a szektor dön-
tõen a polgárok önkéntes munkájából él, s itt
irracionális lenne a versenyszféra értékrendjén
alapuló anyagi versenyt bevezetni, mert ez
lerombolná e szervezetek hatékonyságát, és
nem bírnák anyagi forrással. Az itt dolgozó
aktivisták anyagilag függetlenebbek a szerve-
zettõl (hiszen õk hoznak áldozatot, önként),
egyesületekben pedig a szervezet legfelsõ szer-
vét is alkotják a taggyûlésben. Itt együtt kell
mûködni.

– Mindhárom szektorban egyre több a hálózat-
ban végzett munka. A szervezeti változások
gyors megvalósításának kényszere, a gyors és 
jó piaci alkalmazkodás, a kreativitás elõtérbe
kerülése lecsökkenti a régi, piramiselvû szer-
vezeti modellek, szervezeti keretek iránti
igényt, s ezek helyére sok esetben a gyorsabb és
kreatívabb változásokat lehetõvé tevõ hálóza-
tok kerülnek. A hálózatok egymással társalgó,
elgondolásokat, információkat és erõforrásokat
cserélõ emberek csoportjai. A hálózatok lénye-
ge a mellérendelt viszonyú kommunikáció a
hálózat bármely tagjai között. A kreatív szelle-
mi termelés fõ elve a hálózatszerû kommuniká-
ció. A hálózatban a tagok közti potenciális kom-
munikációs kapcsolatok száma és ezzel a
hálózat kreatív szellemi termelõképessége sok-
szorosa a hierarchiákénak. A hálózati modell-
ben akkor vagyunk sikeresebbek, ha a mi tudá-
sunkat kiegészítõ, okos, felkészült és együtt-
mûködésre képes társak vannak. Ezért érde-
künk a társaink kiválósága, mert ezzel mi is
kiválóbbak lehetünk. Ez ellentétes a régi
motívumokkal, hogy akkor mehettünk elõre,
azaz a piramisban felfele a szervezeti hierar-
chián, ha munkatársaink gyengék voltak. 
A hálózatok alapja a tagok közötti bizalom. 
A verseny lecsökkentené a bizalmat és gondola-
tot, irracionális lenne versenytársunknak ver-
senyelõnyt adni. A hálózatok terjedése mögött
az információkhoz való tömegesebb hozzáférési
lehetõségek és az emberek egymás közti kom-
munikációjának megsokszorozódott lehetõsé-
gei állnak. Az internet segítségével a hálózati
kommunikációnak csökkentek a földrajzi kor-
látai. Ezért a korlátok inkább kulturálisak és
nyelviek. E kultúrába és nyelvbe az elektroni-

kus kommunikáció kultúrája és nyelve éppúgy
beletartozik, mint a közvetlen emberi kom-
munikáció, a másik embert megérteni tudó
képesség, a meggyõzõ beszéd képessége, a tár-
gyalástechnikai képességek, valamint a tömeg-
médiában való sikeres szereplés készségei.
Akik e korlátokat a legkönnyebben át tudják
hidalni, elõnyhöz jutnak a szellemi termelés-
ben. A kreatív munkatársak elevenebbek háló-
zati keretek között, mint hierarchikus keretek-
ben. Aki a felelõsséget csökkentõ hierarchiához
szokott, csak nagyon nehezen tanul meg a fele-
lõs mellérendelt viszonyú hálózati modell sze-
rint mûködni. (Aki viszont a hálózati modell-
ben van otthon, alkalmatlan a felfele igazodó
mûködésre.) 

– A szervezetek az emberiség által felhalmozott
valamilyen tudás mentén, tudás birtokában
mûködnek és cselekszenek. Eközben újrater-
melõdnek és megújulnak az emberiség tapasz-
talatai. A szervezetek valóságos tudása (még a
titkolt is) kollektív természetû, kollektíven jött
létre. A szervezetek az iparáguk viteléhez szük-
séges ismereteket nem képesek egymaguk
létrehozni és újratermelni, az iparágak szer-
vezetei, ha nem is akarják, akkor is együtt-
mûködnek az iparág ismereteinek közös
megújításában. (Persze ha a verseny úgy kíván-
ja, egyénileg szeretnék azt elsajátítani.) Ezért a
tudás megújításában együttmûködnek egy-
mással. Ennek legszembetûnõbb jelei a konfe-
renciák, közösen finanszírozott kutatások. Az
iparág emberi és szervezeti hálózatként is
felfogható.

A hálózat jellemzõi és elõnyei

Jellemzõk
– Egyidejûleg több szereplõ, egymással nem hie-

rarchikus kapcsolatban álló szervezet vagy sze-
mély van a rendszerben.

– A hálózat szereplõi egyenrangú kapcsolatban
állnak, annak ellenére, hogy szerepeik, felada-
taik eltérõek. Ez a kapcsolat a különbözõségek
egyenlõségét jelenti. Ott van kapcsolat, ahol a
különbözõségek kiegészítik egymást.

– A szereplõk segítik, fejlesztik és viselkedé-
sükkel alakítják a hálózatot.

– A hálózat az erõk összegzésének és koor-
dinálásának olyan korszerû módja, amelyben a
résztvevõk úgy sokszorozzák meg hatékony-
ságukat, hogy közben megõrzik önállóságukat.
A hálózat sokkal inkább a források szervezé-
sének eszköze, semmint módszer a tulajdon
kezelésére.

– A hálózat kialakítása különösen fontos, ha
szerzõdéssel nehéz irányítani.
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– Mindenki potenciális tagja egy hálózatnak,
ezért érdemes figyelnünk az alkalmazottak
hálózataira is. 

– Az emberi együttmûködés egyensúlya racioná-
lis és spontán. Kerüljük a túlzott racionalitást 
a hálózati kapcsolatok keresésében és kiala-
kításában!

Lehetséges eredmények
– Erõforrás-többszörözés. Finanszírozhatóvá vál-

nak olyan fejlesztések, amelyeket külön-külön
nem tudnánk megfizetni.

– Költségcsökkentés és költségmegosztás. Na-
gyobb termeléssel, több bevétellel több árura
oszthatók szét az általános költségek.

– Teljesebb körû szolgáltatás. A szolgáltatások
kiegészíthetik egymást, komplex termékké,
szolgáltatási csomaggá fejleszthetõk.

– Nagyobb piaci vonzerõ. A teljesebb szolgáltatás
lehetõvé teszi az igényesebb vevõk kielégítését.

– Magasabb és biztosabb bevétel. Az elnyerhetõ
igényesebb piac és nagyobb piaci részesedés 
növeli a bevételt.

– Olcsóbb beszerzés. Együtt vásárolva, nagyobb
tételben, árengedményekhez juthatunk.

– Intenzívebb kommunikáció. A kapcsolatok
rendszeresebbek, szervezettebbek és fejleszt-
hetõk.

– A környezet jobb megismerése. Az intenzívebb
kapcsolatokban kialakuló együttmûködés so-
rán szellemi erõforrásaink is összegezõdnek.

– Gyorsabb innováció. Intenzívebb kommuni-
káció = nagyobb bölcsesség, tudás. Erõforrás-
többszörözés = több fejlesztési forrás. Igénye-
sebb piac = nagyobb kihívások. Nagyobb ki-
hívások = ösztönzõbb légkör motivációs hatás-
lánc mentén.

– Szinergiahatás. Az egész, ami így létrejön, jelen-
tõsen több, mint az összeadott részek összege.
Ami létrejön, az (mindaddig nem létezõ) új
minõség, amely az erõforrások (tõke, tudás,
kapcsolatok) újfajta kombinációjából fakad.

A cégközi, szervezetközi bizalmat javító tényezõk*

– Minél specializáltabb berendezések és tudás
jellemzi a fõvállalkozó cégeket.

– Minél inkább ügyfélspecifikus termékeket szál-
lít egy alvállalkozó, és minél nagyobb részvételt
biztosítanak egy alvállalkozónak a kutatási,
fejlesztési és tervezési folyamatban.

– Minél nagyobb piaci érdekek fûzõdnek ahhoz,
hogy a termékciklus rövidítésével gyorsan
piacra dobják az új terméket.

– Minél nagyobb érdekek fûzõdnek ahhoz, hogy a
terméket és a tevékenységeket diverzifikálják.

– Minél elterjedtebb a termékek differenciált-
ságán alapuló minõségverseny, és minél kisebb
szerepe van az árversenynek.

– Minél gyorsabban, biztosabban nõ a termék
iránti igény.

– Minél jellemzõbb, hogy a fõvállalkozók segítik
alvállalkozóikat a tõkéhez jutásban, például
úgy, hogy a bankok felé garanciát vállalnak.

– Minél stabilabb alkalmazásban állnak a közép-
és felsõ vezetõk az alvállalkozóknál, annál
inkább ösztönözve van a fõvállalkozó arra,
hogy technológiatranszfert hajtson végre az
alvállalkozó cégben.

– Minél jellemzõbb egy gazdaságra, szervezeti
együttmûködésre, hogy egy nagyobb cégbõl,
szervezetbõl a tulajdonos áldásával kiválhat-
nak, kirajzhatnak a tehetséges munkatársak
vezette kisvállalkozások, annál nagyobb a való-
színûsége annak, hogy az így kivált kisvállal-
kozások és a régi anyavállalat között gyümöl-
csözõ és elkötelezett alvállalkozói–fõvállalkozói
kapcsolat fog létrejönni.

– Minél nagyobb bizonytalanság jellemzi a ter-
mékre vonatkozó piaci igényt, annál több olyan
fõvállalkozó lesz, amely rövid távú szerzõdéses
viszonyra fog törekedni alvállalkozóival.

– Minél nagyobb a fluktuáció az alvállalkozó cég
személyzetében, annál kedvezõtlenebbek a
körülmények az elkötelezett szerzõdéses kap-
csolatok kialakítására.

Mikor nem érdemes együttmûködni?
– Ha igazi verseny van, vagy a versenyzõ felek

egyike a szituációt versenyként fogja fel, és
képes is versenyhelyzetet teremteni, akkor az
együttmûködések irányában tett cselekvés
elõnyt jelenthet a másik számára. Itt az együtt-
mûködésre törekvés kockázatos.

– Ha a szituációban az úgynevezett „zéró összegû
játszma” érvényesül. Amikor az egyik fél nye-
resége a másik veszteségével egyenlõ, ahol csak
egymás rovására tudnak nyerni a felek, és a
felek egymás közti viszonya nem fontos, és
ezért szabadon megterhelhetõ a versennyel.
Ilyen tiszta eset ritka.

– A szervezeten belüli erõforrások elosztása
gyakran hasonlít a zéró összegû játszmához. 
A szervezeti alegység vezetõjének dolga az egy-
sége számára szükséges forrásokat megszerez-
ni, a szervezet forrásai végesek, és az elosztás-
ban az egyik forrás növekedése a másik
csökkenést jelentheti. (Itt is lehet alkukat
kötni, pl. ma én kapok, holnap te stb.)

– A piaci kommunikációban a szervezet számára
nincs mód a valóság vevõkkel történõ meg-

* Futó Péter–Hurton Emese: Az alvállalkozói kapcsolatok támogatása. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft., 1997.
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beszélésére. A frontális marketingversenyben
lévõ vállalatok, ha elkezdték az egymás fölé
ígérgetést, és erre nagyon sokat költöttek,
nagyon nehéz a manipulációt és a további ígér-
getést abbahagyni, illetve aki abbahagyja,
súlyos veszteségekkel számolhat.

– Nagyon ritkán alakulnak ki hálózati együtt-
mûködések, ha az egyik félnek monopóliuma
van a közösen létrehozott érték értékesítésére,
akár azért, mert visszaél a helyzetével, akár,
mert a többiek azt hiszik róla. A nagyvállala-
toknak beszállító kisvállalatok gyakran függõ
helyzetben vannak és ez a viszony inkább csak
általános értelmében vett munkamegosztás,
nem együttmûködés, hanem kiszolgáltatott
helyzet.

– Ha a partner nem képes az együttmûködésre,
mert nem fogja fel a benne rejlõ lehetõségeket. 

A cégközi, szervezetközi bizalmat rontó tényezõk*

– Minél bizonytalanabb a termékre vonatkozó
piaci igény, annál több lesz az olyan fõvállal-
kozó, amely rövid távú szerzõdéses viszonyra
törekszik alvállalkozóival.

– Minél nagyobb a fluktuáció az alvállalkozó cég
személyzetében, annál kedvezõtlenebbek a
körülmények az elkötelezett szerzõdéses kap-
csolatok kialakítására.

– Ha a kirajzás a korábbi tulajdonos ellen-
érzésével, sõt annak akarata ellenére jön létre,
akkor nem lesz lehetõség a késõbbi vállalatközi
kapcsolatokra.

Együttmûködések intenzitása és integráltsági
foka
A hálózati együttmûködéseknek különbözõ inten-
zitása van, melyet a következõ skála mentén
szokásos mérni. A skála egyik végén vannak az
ún. „lágy” hálózatok, a skála másik végén pedig
az ún. „kemény” hálózatok. A kettõ közötti lép-
csõfokok a következõk.
– Érdekképviselet. Amikor a cégek bizalma ala-

csony, kommunikációjuk szegényes, és a háló-
zat komplexitása alacsony, akkor csak ipari
érdekképviseletbe tömörülnek.

– Közös akciócsoport. Fejlettebb és hálózat irá-
nyába mutat, amikor közös akciócsoportokat
alkotnak.

– Konzorcium. Fejlettebb, amikor idõszakos kon-
zorciumokat alkotnak valamely közös projek-
tek kapcsán.

– Két cég stratégiai partnerkapcsolata. Még
fejlettebb az, amikor két cég alkot stratégiai
partnerkapcsolatot, ekkor közös, hosszú távú
érdekeik mentén, közösen hosszú távon koor-
dinálják magatartásukat.

– Több cég stratégiai partnerkapcsolata. A leg-
keményebb hálózatnak azt tekintik, amikor
már háromnál több cég alkot stratégiai part-
nerkapcsolatot.

Az együttmûködésben a közös tevékenységek
integráltsági foka is különbözõ lehet.
Magas integrációs szint felõl az alacsonyabb felé
az integráltsági sorrend a következõ (l. ábrát).

* Futó Péter–Hurton Emese: Az alvállalkozói kapcsolatok támogatása. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft., 1997.
1 Tari 1996, 370–372. o.
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Hálózatok szervezése
A hálózatok kialakítása bizalmi befektetés a gaz-
dasági, kulturális és társadalmi tõkében. 

Amennyiben tisztán a vállalati nyereséggel kívá-
nunk foglalkozni, akkor a vállalati stratégiai
szövetségek által a vállalkozásoknak nyújtott

elõnyöket vizsgáljuk, mert ezek megfigyelhetõk a
hálózatok és klaszterek esetén is. (A klaszterekrõl
a cikk II. részében szólunk részletesen.) 
A stratégiai szövetségek motivációi a következõk:1

– Költségek és kockázat megosztása.
– Pótlólagos erõforrások és beruházások kivál-

tása.
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– Adósságállomány csökkentése, megszüntetése.
– Méretgazdaságosság, optimális gyártási soro-

zatnagyság.
– Beszerzés hatékonyságának javítása, a szállí-

tóktól függés csökkentése.
– Kapacitásfelesleg lekötése, kapacitáshiány

megszüntetése.
– Belépés új piacokra, hozzájutás új elosztási

csatornákhoz.
– Új technológiák alkalmazása, a technológia-

transzfer gyorsítása.
– Komplementer ismeretek, új menedzsment-

módszerek elsajátítása.
– Versenypozíció javítása.
– Piaci korlátok leküzdése, új piacok meghódí-

tása.
– Diverzifikáció, termékkínálat kiegészítése.
– „First mover” elõnyök kihasználása.
– Fejlesztés idõigényének csökkentése.
– A kormányzati kezdeményezések ösztönzése,

iparpolitikai intézkedésekre adandó válasz.
– A divathullám követése a stratégiai szövet-

ségek megkötésével.

„A motivációs tényezõk egy része a horizontális
(…) stratégiai szövetségek létrejöttével játszik
elsõdleges szerepet (méretgazdaságosság, új tech-
nológiák bevezetése, a költségek és kockázatok
megosztása, versenypozíció javítása). Más indíté-
kok fõként a vertikális vagy diagonális szövet-
ségek kialakulásának hátterében húzódnak meg
(kiegészítõ ismeretek szerzése, a szállítóktól való
függés csökkentése, a kapacitásfelesleg lekötése,
piacbõvítés, a kormányzati iparpolitika kihasz-
nálása).” 2 A stratégiai szövetség alapvetõ cél-
kitûzései:
– Nagyságrendi megtakarítások elérése.
– Mûszaki, technológiai és egyéb ismeretek

szerzése, kiegészítése és kombinálása, az
idõtényezõhöz kapcsolódó elõnyök kihasz-
nálása.

– Új piacok meghódítása, versenyelõnyök szer-
zése.

– Politikai és jogi akadályok leküzdése.

Habár ezen elõnyök nem fedik le a klaszterekben
rejlõ elõnyöket (economy of scope, innovációs mi-
liõ, tanulási folyamat, gyors innovációs terjedés),
de nagyjából rávilágítanak az együttmûködések
legfõbb mozgatórugójára: hálózat/klaszter kiala-
kításakor egyértelmû elõnyöket kell a részt vevõ
vállalkozások (és egyéb szereplõk) számára meg-
fogalmazni. 

A hálózatok nem feltételeznek kiterjedt kapcso-
latrendszereket, a vállalatok közötti kapcsolatok
gyakran egy-két dimenzióra korlátozódnak. Nem
feltételezik a földrajzi közelséget, kézzelfogható
és világos célokat követnek, nem igényelnek bo-
nyolult intézményi koordinációt.

A hálózatszervezõ politika lényege, hogy (már
meglévõ, kialakult) vállalati együttmûködésekre
épít, kevésbé bonyolult (és kockázatos) feladatot
tûz ki, jellemzõen felülrõl jövõ kezdeménye-
zéseket valósít meg, központi források terhére,
következésképpen elég könnyen tervezhetõ.

Fõbb ismérvei:3

– Top-down típusú kezdeményezés: A hálózati
koncepció megismertetésére széles körû kam-
pányokat kell folytatni. Fontos, hogy jól tájéko-
zott keresletet teremtsünk a hálózati szolgál-
tatásokra, olyan hálózatok révén, amelyek
precíz, piacvezérelt célokat szolgálnak.

– A kormányzat pénzügyi támogató szerepe: A
pénzügyi segítség legyen mérsékelt, és foko-
zatosan csökkenjen, ahogy a résztvevõk for-
málisan kezdenek mûködni és egyre inkább
valós haszonra tesznek szert. A támogatás
iránya: megvalósíthatósági tanulmányok,
vállalkozásindítási tevékenységek, hálózat-
szervezés.

– Hosszan tartó folyamat: Reális idõhatárokkal
dolgozzunk. 3-4 év szükséges egy észlelhetõ
üzleti hálózat kialakításához.

– A figyelem középpontjában a hálózatszervezés
áll. Biztosítsuk tapasztalt hálózati bróker jelen-
létét. Egy gyakorlott brókercsapat alakítása és 
a belsõ tapasztalatcsere támogatása segíti a
hatékonyságot és a motivációs erõ meglétét.

A legtöbb hálózatszervezõ program segítette a
résztvevõk specializációját és a közös lehetõségek
fejlõdését. Gyakran párhuzamosan futnak egy
másik programmal, amelynek a célja a vállalkozói
réteg megismertetése a hálózati elõnyökkel és
elvekkel. A programok gyakran a kkv-kra és/vagy
az exportra összpontosítanak. Gyakran három
lépésben valósíthatják meg: az elsõ lépcsõben
azonosítják a közös érdekû vállalkozásokat, egy-
begyûjtik õket, és elkészítik a célul kitûzött
hálózat megvalósíthatósági tanulmányát. Ebbõl
lesz késõbb egy üzleti terv, melyet végül a meg-
valósítás követ. A hálózatszervezõ programokban
gyakran kulcsszerepe van a hálózatszervezõ 
brókernek.
A cikk folytatása a 2005. 1. számban következik.

2 Tari 1996, 371. o.
3 OECD 2001, 117. o.
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A vállalati vezetõk nap mint nap találkoz-
nak feszült vagy éppen már ellenségessé
vált helyzetekkel. A cégen belüli és cégen
kívüli konfliktusok terhelik a szervezet tel-
jesítõképességét, rontják eredményét. Ha a
jogviták bíróság elõtt végzõdnek, mindkét
fél veszít. A mediáció olyan megoldást
kínál, amellyel valamennyi résztvevõ elé-
gedett.

Miért más, mint a hagyományos vitarendezés
A kontinentális jogrendszerben fõ szempont a
pernyerés, a vitarendezés hagyományos módsze-
rei – a gyõzni vagy meghalni elve szerint – nem
tárnak fel minden megoldási variációt, így leg-
többször valamennyi fél számára optimális alatti
eredményhez vezetnek. Kedvezõ bírósági ítélet
sem  jelent teljes sikert, ha figyelembe vesszük a
befektetett energiát és a várt pozitív együtt-
mûködés elmaradását.

A mediáció a valóságos indítékokat és értékeket
tárja fel, a konfliktustól akár független megoldás
is születhet. Az eredmény nem a pozíciók komp-
romisszuma, hanem kölcsönös siker, a bizalom
felújítása. 

Az eljárás lefolytatása
A mediációs eljárás vezetõje, a mediátor, általá-
ban jogi, pszichológiai stb. alapképzettség mellett
mediátori végzettséget szerzett személy. Az el-
járás bizalmas, gyors, ezért  költségkímélõ is. Az
immateriális ráfordítások, mint pl. a pszichikai
terhelés, töredékükre csökkennek. 

Az eljárás több fázisból áll. A felek elõször az
Igazságügyi Minisztérium nyilvántartásából fel-
kérnek egy közvetítõt. A mediátor elõször megál-
lapodik a felekkel az eljárási szabályokban és a
díjazásban, majd meghallgatja a feleket. Érzelmi
és tartalmi szempontok feltárásával tisztázza a
helyzetet, a panaszokat pozitív érdekekként át-
fogalmazza. A felek, a mediátor támogatásával,
maguk alakítják ki a mindenki számára legelõ-
nyösebb megoldást. A mediátor megfogalmazza a
megállapodást, majd ellenõrzik, hogy az tükrözi-e
a felek szándékát és teljesíthetõ-e.

A mediátor feladata igen bonyolult. Vigyáznia
kell saját semlegességére, és a felek probléma-
látását kell jövõorientáltra átalakítania. Ehhez
nemcsak intelligencia, emocionális töltés és
tapasztalat szükséges, hanem a konfliktuskezelés
különleges gondolkodásmódja és technikája is. 

Alkalmazási területek
A mediáció pl. az USA-ban, Japánban és Izraelben

általánosan elismert eszköz. Az Európai Unióban
is széles körben használatos, nemrég elfogadták a
mediátorok etikai kódexét is. 

Magyarországon 2002 óta törvény szabályozza
a mediációs, közvetítési eljárást.

Gazdasági területen kívülállók között elsõsor-
ban a cégtulajdonosok közötti konfliktusokra, a
szerzõdéses vitákra, fizetési problémákra, garan-
ciális hibákra, ingatlanvitákra, versenyjogi és véd-
jegyügyekben alkalmazható. 

Kiemelten szükséges a vállalaton belüli
mediáció
A vállalati belsõ viszonyokban a konfliktuskezelés
fokozott elvárás, a vezetõknek minden értekez-
leten és minden ütközésnél alkalmazniuk kellene
a mediáció módszereit.

Mediálandó belsõ konfliktus tipikusan a szer-
vezeti egységek, vezetõk teljesítményt rontó súr-
lódása, a menedzserek munkaviszonyának meg-
szüntetése, a tulajdonosok és a vállalatvezetõk, az
érdek-képviseleti szervek és a munkaadó közötti
konfliktus vagy a vállalati pszichoterror (mobbing)
kényes esete. 

Miért kell megtanulni?
A jogászok és a vezetõk jártassága a mediációban
fontos, mert listára kerülve vagy mindennapi
munkájukban mediátori tevékenységet fejthetnek
ki, és a mediáció sikere biztosabb, ha az eljárás
ismeretekkel rendelkezõ felekkel folyik.

A konfliktusok komplexitása megköveteli,
hogy a vállalatok vezetõ munkatársai rendelkez-
zenek a belsõ és külsõ konfliktuskezeléshez
mediátori ismeretekkel.

Hol lehet megtanulni?
A mediáció oktatása Magyarországon nem köte-
lezõ, vannak azonban szervezetek, amelyek a szo-
ciális vagy más mediációs területeken (pl. egész-
ségügy, oktatás) képzést tartanak. Gazdasági
mediációs képzést indít 2005 januárjában több-
modulos, német és svájci professzorok által tar-
tott tanfolyamokkal, a Német–Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara Képzõközpontjának szer-
vezésében, az Elsõ Magyar Gazdasági Mediációs
Közhasznú Alapítvánnyal együttmûködõ Stein-
beis Hochschule/Berlin. 

Összességében elmondható, minél komplexebb
egy konfliktus, minél több benne az érzelmi töl-
tés, annál alkalmasabb a mediálásra, és annál
nagyobb lehetõség nyílik a felek eredeti szán-
dékához legközelebb álló, békés rendezésre.

Gazdasági mediáció – Érdemes megtanulni
– Dr. Fazekas Éva*–

* efazekas@fazekaslaw.hu; 00-36-1-236-4070
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Mielõtt az Olvasó – mondván, hogy az FMEA
technikája közismert, illetve a lap ugyanezen
számában „A minõség javításának/fejlesztésének
technikái” rovatban ismertetésre kerül, ezért
nem szükséges elolvasnia – továbblapozna, elõre-
bocsátjuk: a cikk célja nem a rutineljárás leíró
ismertetése, hanem néhány, a módszer alkal-
mazásának érdemi hasznosságát befolyá-
soló megfontolás bemutatása,1 a szakiro-
dalom és saját megítélésünk alapján. 

Az a tapasztalatunk ugyanis – s ezt a források is
megerõsítik –, hogy a pusztán formális módon
történõ „végrehajtás” alacsony hatásfokú,
lényegében elvész a ráfordított, nem jelentéktelen
energia. 

– Sokan csak rájuk erõltetett, a vevõ számára
dokumentálandó (például az autóiparban
kötelezõ), felszínes tevékenységnek tekintik. 

– Jobb esetben helyesen hajtják végre, de csak
a pontozásra koncentrálnak [1]. Kétségtelen,
hogy az utóbbihoz a technika erõsen forma-
tizált, „matematizált” sémája is hozzájárul. 

– Másutt, felismerve az eljárásnak a minõség
javításában és a költségek csökkentésében
betölthetõ szerepét, a rendszeres termék- és
folyamatfejlesztés szerves elemét alkotja,
hosszabb távon egyértelmûen hasznot ered-
ményezve. 

A valóban eredményes felhasználáshoz azonban 
– alapul véve az eljárás célját – a széles körben,
többé-kevésbé mechanikusan alkalmazott meto-
dikai elõírásnál – pl. [2] – sokoldalúbb, differen-
ciáltabb tartalmú elemzésre van (lenne) szükség.
Ez nem többletráfordítást igényel, hanem
komplexebb szemléletû válaszokat, értékelést
kíván az alkalmazásban. Nem véletlen, hogy a
minõségirányítással foglalkozó szaklapoknak is
szinte állandó témája az eljárás különféle mód-
szerekkel történõ finomítására, hatékonyságának
növelésére irányuló törekvés. 

Az FMEA deklarált célja, rendeltetése
Az eljárás értékét elsõsorban az adja, hogy tárgya
a hibamegelõzés, a lehetséges (helyesebben: való-
színûsíthetõ!) hibáknak már a tervezési fázisban
történõ feltárása, illetve – bár a nevében nem ez

szerepel2 – az elõfordult hibák ismétlõdése elhárí-
tásának megalapozása. Másik kiemelkedõ ér-
deme, hogy tételenként vezeti végig az alkalmazót
a teendõkön. 

A módszernek a gyakorlatban két, azonos elven
nyugvó változata alakult ki gépipari felhaszná-
lásra. Ezek: a termék- (konstrukciós) FMEA
és a technológiai (újabban folyamat- vagy
rendszer-) FMEA. Alváltozatnak tekinthetõ a
projekt- (egyedi produktumra alkalmazható)
FMEA. 

A termék-FMEA hasznosítási területei:
– A tényleges tervezési hibák meghatározása, a

végtermék megfelelése és megbízhatósága,
valamint gyárthatósága szempontjából kri-
tikus, potenciálisan hibát okozható elemek,
megoldások feltárása.

– A választott konstrukció minõségmegtartó
képességének, javításigényességének ellenõr-
zése abból a célból, hogy a szükséges karban-
tartási-javítási elõírásokat ki lehessen dol-
gozni.

A folyamat-FMEA azt vizsgálja, hogy hol való-
színûsíthetõ, illetve miért fordulhatott elõ a hibás
gyártási folyamat, mûvelet, s hogy hogyan bizto-
sítható annak csökkentése, idõben történõ észle-
lése és korrekciója.

Az eljárás vezérfonala egy jellegzetes, formatizált
ûrlap (1. sz. ábra), amely végigvezeti a javí-
tás/fejlesztésben érintetteket a végrehajtandó
lépéseken. A vezérfonal biztosítja, hogy az egy-
mást követõ „oszlopokban” (fázisokban) minden
lépést végigjárjanak, a megelõzendõ vagy kiküszö-
bölendõ hiba meghatározásától a tervezett intéz-
kedések hatásvizsgálatáig. 

Az FMEA fázisai, megfontolások
Az FMEA – a közfelfogással ellentétben – valójá-
ban nem elemzési, hanem keretmódszer.
Sikerességét éppen annak köszönheti, hogy ered-
ményesen integrálja, egységes keretbe foglalja 
a valószínûsíthetõ hibákat és súlyozásukat.
További elõnye, hogy az ûrlap struktúrájában az
egy-egy tételre vonatkozó valamennyi fázis ter-

Az FMEA-ról – illúziók nélkül, célirányosan
– Dsc. Parányi György* –

1 A cikk alapját a szerzõnek, a CEO Magazinban megjelenõ cikksorozatának keretében, a lap 2002/1. számában megjelent tanul-
mánya [3] képezi, kiegészítve a minõségügyi specialistáknak szóló szakmai információkkal.

2 FMEA – Fehler–Möglichkeits- und Einfluss Analyse. Failure mode and effect analysis.
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vezési és ellenõrzési eredménye egymáshoz kap-
csolódóan, áttekinthetõen, felügyelhetõen jele-
nik meg.

Magyarázatot igényel, hogy miért tekintjük az
eljárást keretmódszernek, amely valójában nem
ad tartalmi elemzést. Ha ugyanis a probléma-
feltárás valamilyen más technikával megtörténik
(a következtetést a megfelelõ „oszlopokban” meg-
jelenítve), az eredményt néhány szempont szerint
súlyozza, ezzel segíti hibák elhárítása szük-
ségességének, prioritásainak meghatározását.
Természetesen ez nem lebecsülendõ; minthogy a
gyakorlatban nem lehet minden problémát ki-
iktatni, nagy jelentõségû a lényeges (felszámo-
landó) és az elhanyagolható hiányosságok elvá-
lasztása. Azonban, ahogy mondani szokás, „az
ördög a részletekben rejlik”. 

A következõkben az eljárás logikai sorrendjé-
ben foglalkozunk az egymást követõ fázisok né-
hány tartalmi problémájával. Befejezésül kité-
rünk az ezek megoldására (is) irányuló tovább-
fejlesztési törekvésekre.

Az elsõ fázis: az elemzendõ alkatrész, illetve
gyártási mûvelet kiválasztása
Az FMEA kiindulópontja az ún. gyártmány-
családfa, a termék hierarchikus felépítése. Az
ebbõl származtatott tételeket (részegységek, al-
katrészek, anyagok, illetve mûveletek) kell kon-
strukciós és/vagy technológiai szempontból sorra
venni. Tekintettel arra, hogy a legtöbb termék
több száz vagy ezres nagyságrendû alkatrészbõl
áll, reálisan a második fázis lehet az „elsõ” érde-
mi lépés a vizsgálandó tételek kiválasztására.

A második fázis: a lehetséges hiba meghatározása
A valószínûsíthetõ hibák feltérképezésénél az a
koncepcionális kiindulópont, hogy azok egyál-
talán elõfordulhatnak, bár nem okvetlenül fog-
nak fellépni. Az elemzés során ezt a hibát is úgy
kell tekinteni, mintha valóban bekövetke-
zett volna. Az ezen az alapon kiválasztott
alkatrészek, mûveletek, gyenge pontok alkotják
a vizsgálat tárgyát. Ez a döntés az eljárás egyik
kritikus pontja, amelyben nagy a veszélye a
szubjektív megítélésnek; egyfelõl lényeges
tényezõk elhanyagolásának, másfelõl a túlzott
részletességnek. 

A szubjektivitás – fõleg fontos elemek kihagyása
veszélyének – csökkentését és egyben a „kollektív
bölcsesség” érvényesülését szolgálja a téma
munkacsoportban történõ feldolgozása. Kívána-
tos, hogy a teamban „ellenérdekû”, a témát más-
más oldalról közelítõ szakemberek vegyenek
részt. Ezek általában a minõség-ellenõrzés, gyárt-

mány- és gyártástervezés, gyártás-elõkészítés,
valamint a gyártó üzem, a szerviz, esetleg a maj-
dani felhasználó illetékes szakértõi.

Néhány szempont, illetve közismert elemzési
technika a „hibajegyzék” lényegre koncentráló s
ugyanakkor gazdaságos összeállításához: 
– Bázisként javasolható a hasonló korábbi saját

gyártmányok s más cégek termékei gyártási,
garanciális, élettartam- és megbízhatósági
problémáira vonatkozó belsõ és külsõ (piaci)
minõséginformációk felhasználása. Ezek akkor
töltik be feladatukat, ha intézményesen biztosí-
tott az adatok folyamatos kiegészítése a már
piacon lévõ termékek gyártási és vevõszolgálati
hibavisszajelzéseivel [8].

– Az – elvben – beavatkozást igénylõ fontosabb
hiányosságtípusok definiálása. Két példa:
– Egy motorgyártó cég a „milyen hibák léphet-

nek fel” kérdésre a következõ kritériumokat
alkalmazza:
– az egység nem teljesíti a funkcióját, 
– nehézséget okoz az egység elõállítása, 

pl. legyárthatatlan vagy szerelhetetlen
konstrukciós megoldás [4].

– Egy autógyárban részletes emlékeztetõ/el-
lenõrzõ jegyzéket dolgoztak ki mindkét
FMEA-típus alkalmazása során figyelembe
veendõ tényezõkre [5].

– A súlyponti problémák kiemelését célzó tech-
nikák (pl. Pareto, Ishikawa, HISZEM) [6, 7] fel-
használása (lásd elõzõ Magyar Minõség-szá-
mainkat is).

– A hatósági elõírások (biztonsági, környezet-
védelmi stb.), rendeletek, szabványok érintett
követelményeinek kiemelése. 

– „Spekulatív”, logikai, tapasztalati úton végig-
gondolt hibalehetõségek (ennek eredményes-
ségét fokozza az említett teammunka). 

– Azoknak a potenciális hibáknak is figyelem-
bevétele, amelyek változó (esetleg rendkívüli)
körülmények között (mint pl. jármûveknél a
hó, hideg, por) és bizonyos sajátos használati
mód esetén (pl. átlagsebesség túllépése, fel-
javítható alkatrészek használata), gyakorlatlan
felhasználói alkalmazásnál (téves, ellentmon-
dásos beavatkozás) fordulhatnak elõ.

– A vevõi mellett a gyártói szempontoknak és az
eredmény/ráfordítás arányoknak a figye-
lembevétele (lásd késõbb).

A harmadik fázis: a hiba potenciális következ-
ményeinek felmérése
Az elõzõ fázishoz hasonlóan meg kell határozni,
hogy az elemzés milyen típusú következményekre
fordítson kiemelt figyelmet. Ilyenek pl.: a vevõi
igénynek megfelelés, a meg nem felelés, a bizton-
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ság, a termékfelelõsség, a minõség, a gazdasá-
gosság követelményeinek [4]. Ha ez (természete-
sen nem általánosságban, hanem az adott termék
viszonylatában, konkrét formában) nem tisztá-
zott, parttalanná válik a vizsgálandó potenciális
hiányosságok köre. 

A szakirodalom szerint (s nyilván ez az eljárás
alkalmazását szállítóiknak elõíró megrendelõk
szempontja is) a feltételezett hiba következ-
ményét a pontozási rendszer szerint úgy kell
értékelni, ahogy azt a felhasználó észlelné. Ez
azonban, megítélésünk szerint, a mérlegnek csak
az egyik oldala, a gyártót érintõ következmények
beillesztése ugyanolyan lényeges (lásd a rizikófak-
torok elemzéséhez fûzött megjegyzéseket). 

A negyedik fázis: a potenciális hibák okozta prob-
lémák kockázatának (rizikójának) mérlegelése
Az esetleges (feltételezett) következmények minõ-
sítése dönti el, hogy milyen súlyú intézkedéseket
igényel a hiba bekövetkezése, illetve megis-
métlõdése lehetõségének kiküszöbölése.

A módszer technikája szerint háromféle kocká-
zati tényezõt értékelnek, egy-egy 10 fokozatú
pontozásos skálán, majd ezek szorzatából képez-
nek egy összevont ún. RPZ3 rizikóprioritás-
mutatót. Ennek értéke adja a megoldás fontos-
ságára utaló helyezést, az intézkedések rangsorát.

A szokványos (felhasználói nézõpontú) kockázati
tényezõk és pontértékelésük, néhány példával
(részletesebben) [2, 8]:

a) A hibaelõfordulás valószínûsége (igen
csekély, 2–3 pont; nagy, 9–10 pont).

b) A hibakövetkezmény jelentõsége (a vevõ
valószínûleg észre sem veszi, 1 pont; a vevõ
elégedetlen, becsapottnak érzi magát, 4–6
pont; a termék nem teljesíti a funkcióját,
7–8 pont; biztonságtechnikailag nem
megfelelõ, használhatatlan, 9–10 pont).

c) Az idõben történõ hibafelismerhetõség
valószínûsége (szemrevételezéssel meg-
állapítható, 2–5 pont; rejtett, pl. az élet-
tartamot befolyásolja, 10 pont).

A pontozásos becsléseket (a hatodik fázisban)
megismétlik, a tervezett intézkedések hatásának
megállapítására.

Noha a pontozásos értékelés áll a módszer alkal-
mazásának elõterében, s a tényezõnkénti pont-
értékbecslés4 és az összevont mutató valóban segíti
a hibák rangsorolását, figyelembevételét, csak
nagyfokú fenntartással javasoljuk, különö-
sen az RPZ mutató esetében (ez utóbbi
véleményt osztja többek között a szakirodalom is): 
– Ha mindhárom komponens külön-külön ala-

csony pontszámú, nyilván nem jelentõs a hiba,
a probléma. Ha viszont valamelyik kockázati
tényezõ a kritikus felsõ pontszám közelében
jár, következménye döntõ lehet, függetlenül
attól, hogy az egyéb szempontokból „jelenték-
telen”, egy-két pontos hibáról van szó, s emiatt
a szorzatmutató értéke nem lesz magas. A
bizonytalanságot fokozza a pontozás két szisz-
tematikus hibája: az egyik a három szempont
mechanikus (súlyozás nélküli) összeszorzása; a
másik az az általános tapasztalat, hogy a team-
tagok rizikómegítélése ugyanazon tárgyról
nagymértékben eltér.5 Mindezek önmagukban
hibás döntést okoznak, ugyanis értelmetlen azt
mondani, hogy pl. 100 RPZ pont feletti koc-
kázatnál be kell (vagy éppen csak e felett
érdemes) beavatkozni. A mutató legjobb eset-
ben azt mutatja, hogy a vélekedések magas,
közepes vagy alacsony rizikót jeleznek [1].

– Az elõzõ megjegyzéssel függ össze, hogy az
RPZ-mutató alapján történõ sorolás (döntés)
elfedi az egyes naturális kockázatok felszá-
molása valós rangsorának alakulását, sõt
sürgõsségi sorrendjét, márpedig hibát meg-
elõzni általánosságban nem lehet, s a megoldás
sürgõsségének besorolását sem biztos, hogy pl.
a nehéz felismerhetõség maximális pontszáma
indokolja. Vagyis, ha valamilyen vonatkozás-
ban felmerül a rizikó, az érdemi elemzés
egyedi mérlegelést igényel! (A csoport-
munka célirányosságát viszont jól katalizálja az
FMEA.) 

– A hibakövetkezmény jelentõségének egysíkú
pontozása összemos olyan, véleményünk sze-
rint a metodikában szereplõ, egy sommás RPZ
mutatóval ki nem fejezhetõ további jellem-
zõket, mint például a tartósság (az elvár-
ható/valós élettartam viszonya a megoldás-
ban), hibamentesség a felhasználónál (üzem-
zavar, kiesés, javítási gyakoriság, idõ és 
költség).

3 RPZ – Risiko-Prioritäts-Zahl (vagy angolul: RPN – Risk Priority Number).
4 Természetesen az egyes fokozatokhoz rendelt súlyszám a termék jellegétõl és az alkalmazók megítélésétõl függõen eltérõ lehet, de

ez kritikai megjegyzéseinket nem érinti.
5 Az objektívebb (és kifejezõbb) pontozást kívánja elõsegíteni pl. az a pontértéktáblázat, amely konkrét viszonylatban (pl. lakkozási

hibák) verbálisan fogalmazza meg a fokozatokat egy-egy szintre, s ad összevont pontszámot. (Részlet: a hiba jelentõsége –
kiegészítõ korrigáló munkafolyamat szükséges; a hibafelismerés valószínûsége – napi 2–5 gépkocsi; az összevont pontszám: 6.
Ugyanez, de napi 6–10 lakkhibás autó esetében: 7 pont, e felett: 8 pont stb. [11].
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– A széles körben, rutinszerûen alkalmazott, a
felhasználó szemszögébõl elvégzett három-
tényezõs mérlegelés figyelmen kívül hagy olyan
fontos szempontokat, amelyek nem a vevõ,
hanem a gyártó számára képeznek – elsõ-
sorban gazdasági – rizikófaktort. Ilyenek:
a valószínûsíthetõ hiba (meghagyásának vagy
kiiktatásának) technikai nehézségei, feltételei,
tervezési és kapcsolódó költségei; a várható
garanciális ráfordítások; az áttervezés hatása a
termékkibocsátás elõirányzott határidejére stb.
Felmerülhetnek gyártási, baleseti veszély- vagy
környezetszennyezési tényezõk is. Az eljárás,
amint rámutattunk, önmagában nem ad útmu-
tatást – a második fázisban – a figyelembe
veendõ hiányosságtípusokra, a felsorolt gyártói
tényezõk pedig teljesen kimaradnak a hagyo-
mányos FMEA prioritáselemzésbõl. Meg-
fontolandó lenne a külön „rovatban” való
szétválasztás.

Az ötödik fázis: a hibaforrás-feltárás 
A pontozás, egyéb értékelés alapján elhárítandó-
nak ítélt potenciális hibák okait fel kell tárni és
meg kell szüntetni. A hibák, hiányosságok okvizs-
gálatára számos heurisztikus és oksági láncolaton
alapuló módszer ismeretes.6 Itt csak annyit jegy-
zünk meg, hogy újabb hibák forrása lehet, ha a
szisztematikus feltárást, az adott körülmények-
nek legmegfelelõbb, bár költséges és kapacitás-
igényes okvizsgálati módszert „olcsóbb” és látszó-
lag gyorsabb spekulatív feltételezésekkel helyet-
tesítik. 

A hatodik fázis: az intézkedések megtervezése
Ez a lépés szokványos, magában foglalja mind a
mûszaki teendõk, mind pedig a tárgyi, emberi,
fedezeti feltételek, határidõk, felelõsök meghatá-
rozását, a szükséges vezetõi döntések elõkészí-
tését. Az FMEA módszertani elemét képezõ befe-
jezõ lépés a kockázati tényezõk újrapontozása a
tervezett intézkedések végrehajtása után várható
feltételezett állapot szerint, az elérhetõ javulás
pontszámokban kifejezhetõ mérésére. Természe-
tesen az „újrapontozásra” is érvényesek a negye-
dik fázishoz tett megjegyzéseink. 

Törekvések az FMEA-eljárás 
továbbfejlesztésére
Az FMEA módszertanával foglalkozók egyik per-
manens témája a kritériumok, a pontrendszer

finomítása. Ez is jelzi a bizonytalanságot, de azt
is, hogy – megítélésünk szerint – a kelleténél
nagyobb hangsúlyt kap a formalizmus, a tartalmi
problémákkal szemben. Törekvések tapasztal-
hatók a hibaértelmezés (második fázis) és a
megítélés (negyedik fázis) komplexitásának
fokozására. Másfelõl, az eljárás általános érté-
két jelzik azok a kezdeményezések, amelyek az
eljárás más menedzsmentterületekkel való integ-
rálására, sõt más ágazatokban történõ felhasz-
nálására irányulnak.

– Egy tanulmány karakteresebbé kívánja tenni a
potenciális hiba értelmezését. A szerzõ a „mi
lehetett a tervben hibás” helyett a „hogyan ter-
vezzük, hogy biztosan elrontsuk” hangsúlyos
kérdésfeltevést7 ajánlja cikkében [9].

– Mások szükségesnek vélik a gazdasági ténye-
zõk mérlegelését is. Egy példa az extern költ-
ség–hatás és a megelõzési ráfordítás össze-
vetése bevonásának és pontozásának kísér-
letére8 a következõ [13]:

1 pont: az intézkedés nem finanszírozható
mértékû költséget okoz.
2–3 pont: az intézkedés számottevõen költ-
ségesebb, mint a hibaköltség.
4–5 pont: az intézkedés többe kerül, mint a
hibaköltség.
6–7 pont: az intézkedés ráfordítása kb. azo-
nos a hibaköltséggel.
8–9 pont: az intézkedés ráfordítása alacso-
nyabb, mint a hibaköltség.
10 pont: az intézkedés ráfordítása jelen-
tõsen alacsonyabb, mint a hibaköltség.

– Megítélésünk szerint ígéretes továbbfejlesztési
törekvés az ún. Hibrid-FMEA alkalmazása.
Ennek lényege a termék- és a folyamat-FMEA
„intelligens kombinációja”; a valószínû hiba
egy, mindkét hibaforráscsoportot felölelõ hibafa
(2. sz. ábra) alapján történõ felgöngyölítése, 
az okvizsgálat eredményének együttes FMEA-
strukturálása [14].

– Figyelemre méltóak azok a törekvések, ame-
lyek az FMEA és más, végsõ soron hasonló célt
szolgáló módszerek szerves összekapcsolását
ajánlják. Utóbbiak, pl.: a strukturáláshoz a
hibafaelemzés (hierarchikus hibacsaládfa) fel-
használása [15, 16].

6 A fontosabb eljárásokat és felhasználási területüket részletesen tárgyalja a [12] forrás.
7 Ez teljesen egybevág a szervezés és elõírásai hiányosságainak megelõzésére általunk korábban kidolgozott eljárás filozófiájával,

amelynek lényege: a tevékenység feltételezett vagy tényleges sikertelenségébõl indul ki, s az ún. visszagöngyölített okozat/okvizs-
gálat módszerével tárja fel a végeredményt veszélyeztetõ hiányosságokat és okozóikat [10].

8 Megjegyezzük: A szerzõ csak a költségeket veszi számba, a minõséghiányból származó, ún. immateriális, az imázst érintõ, a
piacvesztéssel/nyeréssel összefüggõ hatásokat ez a pontozás sem vonja be a mérlegelésbe.



MAGYAR MINÕSÉG 25

– Mások a QFD (a vevõi igények mûszaki jellem-
zõkké alakítását célzó módszer) részeként a
gyenge pontok s különösen a rizikóelemek
korai feltárására ajánlják az FMEA gondo-
latmenetét [17].

– Mint új alkalmazási lehetõség vetõdik fel az
FMEA módszerének a veszélyforrások elemzé-
sére való felhasználása. Lényege, hogy a „hiba”
helyére a „veszélyforrás” kerül. Maga a meto-
dika lényegében változatlan, de a hangsúly a
konstrukció, illetve az elõírások alkalmazási
hibáiból származó potenciális veszélyhelyzet-
következmények elemzésének oldalára helye-
zõdik. Ez egyebek között azt jelenti, hogy a
következmények jelentõségének mérlegelésé-
nél önálló, megfelelõ súlyt kapjon a veszély-
forrást jelentõ hiányosságok számbavétele [18]. 

– Az eljárásnak ugyancsak új alkalmazási terü-
letei a munka- és nem technológiai folyamat-
szervezésre (pl. a logisztikára történõ) adap-
tálása [19]. Újszerû az FMEA gondolat-

menetének felhasználása az egészségügyben és
a szociális munkában [20].

– Számos informatikai cég fejleszt ki szoftvereket
az FMEA számítógépes támogatására. 

Ezek a következõ feladatokhoz, illetve ezek egy
részének elvégzéséhez adnak megoldást:

a) az FMEA alapjául szolgáló strukturált
adatbázis létrehozása, pl. a vevõi
követelmények és ezek potenciális hatása
a termék- és folyamatminõségre, mátrix-
típusú folyamat/probléma összevetés,
morfológiai hibastrukturálás, hibasta-
tisztika;

b) az FMEA-adatok bevitele, feldolgozása a
vezérfonal szerint, az értékelés és prezen-
tációja;

c) az adatok cseréje, integrált kapcsolata a
kétféle FMEA között, illetve a CAD, CAP
és CAQ számítógéppel támogatott rend-
szerekkel [4, 12, 21, 22].    

1. ábra
Formalizált ûrlap az FMEA-hoz
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Az eljárás értékét az adja, hogy tárgya a hibameg-
elõzés, a valószínûsíthetõ hibáknak a tervezési
fázisban történõ feltárása és elhárításának meg-
alapozása. Az eljárást eredetileg a jármûipar szá-
mára dolgozták ki, napjainkban a legkülönbözõbb
területeken terjed. Sok esetben a megrendelõ kö-
telezõen elõírja alkalmazását beszállítója számára. 

A módszer két alapvetõ alkalmazási területe és
– azonos elven nyugvó változata – a termék-
(konstrukciós) FMEA és a folyamat- (technoló-
giai) FMEA. Újabban alkalmazzák teljes projek-
tek hibalehetõségeinek minimalizálására is.

Az FMEA legfontosabb feladatai és céljai a
következõk:
– A minõségkritikus komponensek és potenciális

gyengeségek feltárása.
– A lehetséges hibák korai felismerése és

behatárolása.
– A hibák következményei rizikórangsorának

meghatározása.
– Az eredmények javítása a korábbi hasonló visz-

szacsatolt tapasztalatok hasznosításával.
– A fejlesztés idõtartamának és költségeinek

csökkentése.
– A gyártás megkezdése utáni pótlólagos módo-

sítások csökkentése.
– A hibás teljesítmények csökkentése.
Az elemzés az elsõ fázisaiban elméleti ismere-
tekre és korábbi tapasztalatokra építhetõ. A vizs-
gálat folyamán kísérleteket kell végezni, esetleg
szimulációs tesztekkel.

A termék-FMEA
A módszert elsõsorban a termék koncepciója ki-
alakításának fázisában alkalmazzák, hogy az
egyes változatok közötti döntési lehetõségeket
segítsék. További alkalmazása konstrukciós és
kísérleti fázisban van, amelyekben megkeresik a
gyenge pontokat, és elhatározzák a szükséges
intézkedéseket.

A termék-FMEA hasznosítási területei:
– A tényleges tervezési hibák meghatározása.

– A tervezés gyenge pontjainak kimutatása; a
végtermék megfelelése és megbízhatósága,
valamint gyárthatósága szempontjából kritikus
gyártmányelemek feltárása.

– A választott konstrukció minõségfenntartó
képességének, javításigényességének ellen-
õrzése abból a célból, hogy a szükséges karban-
tartási-javítási elõírásokat ki lehessen dolgozni.

Az FMEA kiindulópontja az anyagjegyzék, darab-
jegyzék, ennek tételeit kell sorra venni. Az elem-
zést egy team végzi, amelyben a termék fejlesz-
téséért felelõs részleg irányítása alatt az illetékes
minõség-ellenõrzés, gyártástervezés, gyártás-elõ-
készítés, valamint a gyártó üzem képviselõi vesz-
nek részt.

Tipikus konstrukciós hibalehetõségek: anyag-
fáradás, elgörbülés, vibráció, törés, lazaság, szín-
eltérés, deformálódás, tömítetlenség, beállítási hi-
bák, korai kopás, kilazulás, piszok, korrodálódás,
elégés, vízbetörés, beragadás, lecsúszás, nagy
elektromos ellenállás, berágódás, rövidzárlat,
áramkör-megszakadás.

A folyamat-FMEA
Ez az elemzés részben a termék-FMEA-ra épül.
Amíg az elõbbi a gyártási folyamat hibás funk-
cióját (pl. az elõírt kritikus furat hiányzik)
mûködési hiba okának tekinti, addig a folyamat-
FMEA ezt a problémát mint lehetséges hibát
jegyzi fel, és tovább elemzi, hogy meghatározza,
miért fordulhat elõ a hiányos gyártási folyamat
(pl. eltörhetett a fúró), s hogyan garantálható a
csökkentése, idõben történõ észlelése és korrek-
ciója (pl. furóvezetõ készülékkel, Poka-yoke elvû
aktív ellenõrzéssel).

A folyamat-FMEA-t a gyártástervezés, a minõ-
ség-ellenõrzés, az illetékes szakterületek (az üzem
mint felhasználó!) részvételével készítik el. A
munkát a sorozatgyártás berendezéseinek felsze-
relése elõtt kell befejezni.

Tipikus technológiai eredetû hibalehetõségek:
elhajlás; sérülés; kiegyensúlyozatlanság; buborék;
deformálódás; hibás szerelés; berágódás; elszíne-
zõdés; durva felület; ridegség; elveszés; rövid;

FMEA – a valószínûsíthetõ hibák
és okainak feltárása*

A  MINÕSÉG  JAVÍTÁSÁNAK/FEJLESZTÉSÉNEK  TECHNIKÁI

* A rovatban megjelenõ anyag az alábbi forrásmunkán alapul: Parányi Gy. (szerk.): Minõséget – gazdaságosan. (I. A minõség vállalati
irányítása. II. Elemzési-szervezési eszköztár). Mûszaki Kk. Bp., 2., bõvített kiadás, 2001. (II. kötet: IV. A hibák feltárását és a prob-
lémamegoldást elõsegítõ technikák. V. A vállalati tevékenységek minõségének és gazdaságosságának együttes javítását célzó mód-
szerek.)
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törés; tömítetlenség; beszorulás; korrodálás; laza-
ság; karcosság; beszakadás; elolvadás; ráncos.

Az eljárás alkalmazásának szempontjai
Minthogy mindkét eljárástípus lényeges lépései
azonosak, együtt mutatjuk be a módszert, a spe-
cifikus elemekre korlátozottan. Az FMEA alkal-
mazásának technikai keretét, vezérfonalát egy
olyan formanyomtatvány adja, amelyen rögzí-
tendõk az elemzés egyes lépéseinek eredményei,
megállapításai. Ezek:
– Az elemzés tárgyát képezõ elem, ill. a való-

színûsíthetõ (lehetséges) hibafajta.
– A hiba lehetséges következményei.
– A jelenleg vagy korábban bevezetett ellenõrzõ

intézkedések.
– Értékelési kritériumok a hibák, a hibaokok és

következmények elõfordulására, jelentõségére
vonatkozóan.

– Az intézkedések elõirányzása.
(A formanyomtatvány és a kitöltésével kapcso-
latos ismeretek az FMEA-ról szóló cikkben,
lapunk „Szakmai cikkek” rovatában találhatók.)

A valószínûsíthetõ hibák feltérképezésekor abból
kell kiindulni, hogy a hiba egyáltalán elõfordul-
hat, bár nem okvetlenül fog fellépni.  Az elemzés
során ezt a hibát úgy kell tekinteni, mintha
valóban bekövetkezett volna. A „hibaleltár”
összeállításához bázisként javasolható a korábbi
saját gyártmányok s más cégek hasonló ter-
mékeire vonatkozó gyártási, garanciális, élettar-
tam- és megbízhatósági problémáira vonatkozó
minõséginformációk felhasználása. Figyelembe
kell venni azokat a potenciális hibákat is, amelyek
változó (esetleg rendkívüli) körülmények között
(mint pl. jármûveknél a hó, hideg, nedvesség,
szárazság, por, áramingadozás, magas páratar-
talom, különleges kezelési mûveletek) és bizonyos

sajátos használati mód esetén (pl. átlagsebesség
túllépése, csak hegyvidéki vagy városi forgalom-
ban fellépõ szituáció, feljavítható alkatrészek
használata) fordulhatnak elõ.

E munkafázis fontos segédletei:
– Az emlékeztetõ (ellenõrzõ) hibajegyzékek. Ezek

akkor töltik be feladatukat, ha intézményesen
biztosított a folyamatos kiegészítésük a koráb-
bi, már piacon lévõ termék gyártási és vevõ-
szolgálati hibavisszajelzésével, a konkurens
termékekrõl beszerezhetõ információkkal.

– „Spekulatív” úton végiggondolt hibalehetõ-
ségek.

– A hatósági (biztonsági, környezetvédelmi stb.)
elõírások, szabványok.

– A tervdokumentáció.

A táblázat kitöltésével kapcsolatos megfontolások
tekintetében ismételten utalunk a már említett
szakcikkre.

Az FMEA valójában a hibák megelõzési jellegû
feltárásának, mérlegelésének és elhárításának
keretmódszere, amely az eljárás egyes fázisaiban
különféle technikák felhasználásával oldja meg a
feladatot. A siker feltétele a megfelelõ konkrét
elemzési módszerek megtalálása. Az FMEA-nak a
„valószínûsíthetõ hiba feltárása” fázisa tartalmi-
lag megfoghatóbbá tehetõ a HISZEM eljárás
„filozófiájának” és technikájának a tervezésre
adaptálásával. A hiba–hibaok–hibaforrás (és
következmény) láncolat feltárásának módszerei
pl. az elõzõ számunkban ismertetett Ishikawa-
eljárás vagy a Göngyölítéses okvizsgálati módszer
alkalmazása. Ezek eredményeit rögzítik az ûrlap
megfelelõ rovataiban. Hibák forrása lehet, ha a
szisztematikus felmérést spekulatív feltételezé-
sekkel helyettesítik. 

Tisztelt Olvasók!

Az új év beköszönte minden alkalommal azzal a nehéz feladattal jár, hogy új üzleti tervet kell
készítenünk, amelyben, mint mindig, most is nagyobb költségekkel kell számolnunk. Ennek
figyelembevételével voltunk kénytelenek hirdetési és elõfizetési díjainkat is emelni, az alábbiak
szerint: 
2005-ben egy szám ára: 750 Ft. Éves elõfizetés tagoknak 6500, nem tagoknak 9000 Ft. Az új hirde-
tési díjtételeket a hátsó borító belsõ oldalán találják. 

A Társaság egyéni és jogi tagjai változatlanul, továbbra is a tagsági díj egyik ellenszolgáltatásaként
kapják a lapot.

Reméljük, hogy az elkerülhetetlen díjemelés ellenére elõfizetõink és hirdetõink hûek maradnak 
hozzánk, amit azzal igyekszünk meghálálni, hogy erõnkhöz és eszközeinkhez mérten törekszünk
növelni a lap szakmai színvonalát.

Szerkesztõbizottság



MAGYAR MINÕSÉG 29

A Magyar Minõség Társaság a környezetirányítás
és a minõségirányítás terén kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó személyiségek elismerésére hozta
létre a díjakat, melyeket minden évben a Magyar
Minõség Hét keretében nyújt át a nyerteseknek. 

A Magyar Minõség Társaság és a támogatók által
delegált tagokból létrehozott független bíráló-
bizottságok döntése alapján 

A 2004. Év Minõségirányítási
Menedzsere címet
Meleg Edit vehette át.

A 2004. Év
Környezetirányítási

Menedzsere címet 
Vizy Antal nyerte el.

Meleg Edit minõségbiztosítási vezetõ 1997-tõl
2001-ig a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
minõségrendszer-fejlesztési vezetõjeként részese
a Nemzeti Minõségi Díj és az Európai Minõségi
Díj elnyerésének. 2001-tõl az M-reál Petõfi
Nyomda Kft. Kecskemét minõségbiztosítási veze-
tõje. Munkájának eredményei között kiemelhetõ a
PDCA elv szerinti folyamatok kialakítása, a belsõ
szabályozások továbbfejlesztése, a vállalati mi-
nõségirányítási feladatok elemzése és tervezésé-
nek megvalósítása. Munkahelyén bevezette a TQ
szemléletet, megújította az ISO 9001:2000 sze-
rinti  minõségirányítási rendszert, bevezette a
HACCP higiéniai rendszert. Legújabb eredménye
a Six Sigma bevezetése, melynek fejlesztése
folyamatos feladata az általa irányított csapat-
nak. Közeli terve az EFQM Kiválóság Modell
elindítása vállalatánál, és pályázni az Európai

Minõség Díjra. Személyes ambíciója Six Sigma
Fekete Övessé válni.

A környezetirányítási díj támogatója:
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.

Vizy Antal, 1999 óta dolgozik a DENSO Gyártó
Magyarország Kft.-nél mint környezet- és mun-
kavédelmi (KEM) vezetõ. Kidolgozta és bevezette
a vállalatnál az ISO 14 001 szabvány szerinti
környezetközpontú irányítási rendszert. Kidol-
gozta a gyártott termékekre az életciklus-
elemzést, a környezeti teljesítményértékelõ prog-
ramot, a hulladékgyûjtési és -kezelési programot,
hatékonyan hozzájárult a környezettudatos szem-
lélet terjesztéséhez. Aktív oktatási és publikációs
tevékenységével hozzájárul a környezetvédelmi
ismeretek minél szélesebb körben való terjesz-
téséhez.

A 2004. Év Minõségirányítási Szakirodalmi
Díjban

dr. Kemény Sándor, dr. Papp László, 
dr. Deák András szerzõk részesültek

a Statisztikai Minõség- (Megfelelõség-)
Szabályozás

címû szakkönyvükért.

A könyv a Minõségmenedzsment sorozat része-
ként az EU PHARE-program támogatásával
készült, 1998-ban. A díjazott pályamû a könyv 
2., bõvített kiadása, amely 2001-ben jelent meg.
Célja a matematikai statisztikai módszerek minõ-
ségirányítás területén történõ alkalmazásának
elõsegítése. Hazai szempontból ezen a szakterü-
leten mélysége és terjedelme szerint újdonság, de
alkotóan használja a rangos hazai elõdök mun-
kásságát. Egyetemi-fõiskolai tankönyvként ké-
szült, de egyúttal alkalmas a különbözõ felké-
szültségû szakemberek napi gyakorlatában jelent-
kezõ szakmai feladatok megoldásának támo-
gatására. Ezt a célt segítik a gyakorlati példák,
útmutatások. A kiadvány eddig 4000 példányban
jelent meg.

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

„A 2004. Év Minõségirányítási Menedzsere 
és Szakirodalmi Díja” 

és „A 2004. Év  Környezetirányítási Menedzsere”
pályázat gyõztesei
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Dr. Kemény Sándor egyetemi tanár a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegy-
ipari Mûveletek Tanszékén. 1969 óta egyetemi
oktató, fõ területei: vegyipari mûveletek, kísér-
letek tervezése, minõségmenedzsment. Kutatási
területe az alkalmazott statisztika, biometria,
kísérlettervezés, minõségjavító kísérlettervezés,
SPC. Gazdag publikációs tevékenysége hozzájárul
a minõségirányítási ismeretek terjesztéséhez 
(40 folyóiratcikk, 49 elõadás konferenciákon, 
11 könyv, egyetemi jegyzet).

Dr. Papp László vegyészmérnök, gazdasági
mérnök, jelenleg a QualiMind Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója. Fõ tevékenységi területei: minõségirá-
nyítási rendszer kialakítása, HACCP rendszer

bevezetése, környezeti menedzsmentrendszer
kialakítása, statisztikai módszerek, SPC alkal-
mazása, auditálás, oktatás. Szakmai könyvek
szerzõje, társszerzõje, ill. szerkesztõje. Gazdag
publikációs és elõadói munkássága hozzájárul a
szakmai ismeretek terjesztéséhez.

Dr. Deák András docens a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari Mûvele-
tek Tanszékén. Szakmai területei a vegyipari
mûveletek, kísérletek tervezése, kutatási tevé-
kenysége az alkalmazott matematikai statisztika,
minõségjavítás.

A díjazottaknak gratulál és további 
sikereket kíván a Szerkesztõbizottság!

A Magyar Minõség Háza® díj 2004. évi nyertesei
A Magyar Minõség Társaság (MMT) egy évtizede
támogatja a hazai gazdálkodók azon törekvését,
hogy kiemelkedõ minõségû termékeik, szolgál-
tatásaik minél szélesebb körben váljanak ismert-
té. Ezt a hagyományt követve, az MMT 2004-ben
tizedik alkalommal – a Fogyasztóvédelmi Fõfel-
ügyelõséggel közösen – hirdette meg pályázatát
a Magyar Minõség Háza® díj elnyerésére. 

A szabadalmaztatott nívós díjért jó eséllyel indul-
hatott minden bizonyítottan kiemelkedõ minõ-
ségû termék vagy szolgáltatás, amelynek szár-
mazása magyar, és tanúsított minõségirányítási
rendszerben történõ gyártása folytán minõsége
egyenletes.

A pályázati nevezéseket független szakértõkbõl
álló zsûri bírálta el, és 10 pályázó 13 termékének,
illetve szolgáltatásnak ítélte meg a díjat. 

A nyertesek a Magyar Minõség Háza® díjat a
Magyar Minõség Hete rendezvény nyitónapján a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kép-
viselõjétõl és Pónyai György MMT-elnöktõl vehet-
ték át.

Szerkesztõségünk gratulál a díjazottaknak,
és ezúton teszi közzé a Magyar Minõség Háza®

2004. évi díjakról és azok birtokosairól készített
ismertetõjét, terjedelmi okokból tömörített for-
mában.

Mûszaki termékek kategóriában

Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai Egylapkás, számítógéppel vezérelt, GPS alapú,
és Vagyonkezelő Rt. Elektronikai Igazgatóság, GPRS kommunikációs járműfedélzeti egység
Budapest kialakítása és alkalmazása
A Magyar Honvédség számára kifejlesztett készülék az Intelligens Jármû-felügyeleti Rendszer program keretében.
Logisztikai tevékenységre, utastájékoztatásra, helyzetmeghatározásra, nagy értékû gépjármûvek védelmére,
környezetvédelmi ellenõrzésekre és katonai felhasználásra alkalmas korszerû berendezés.

Ex VÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Precíziós digitális gázkeverő berendezés
Állomása Kft.
A díjnyertes termék speciális gáz-levegõ keverékek pontos beállítására alkalmas. Önállóan és más mûszerekbe
beépítve használható. A szakterületén kiemelkedõ mûszaki és szoftvermegoldásokat alkalmaz.

Ex VÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Gyújtószikramentes vizsgálókészülék
Állomása Kft.
A készülék (Spak test apparatus) gyújtószikramentes áramkörök vizsgálatára szolgál. Az eljárás az MSZ EN és az
IEC szabványoknak megfelel. A szakterületén nemzetközi elismertségnek örvend.
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Ex VÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló MESG berendezés
Állomása Kft.
A berendezés gázok, gõzök osztályba sorolásához szükséges, a vonatkozó vizsgálati szabványoknak megfelelõen. 
A vizsgálati résméret automatikus, precíziós beállítását teszi lehetõvé A kidolgozott szoftver az eredmények feldol-
gozását, szemléltetését, archiválását biztosítja. Korszerû mûszaki megoldásai teszik kiemelkedõvé.

Racional Mérnöki Iroda Színháztechnikai berendezések
A Racional Mérnöki Iroda által tervezett és kivitelezett speciális színpadtechnikai berendezéseket, gépészeti
egységeket a legnagyobb magyar színházak – Nemzeti Színház, Vígszínház, Madách Színház, Fõvárosi Operett
Színház stb. alkalmazzák jó eredménnyel.

Woodshop Kft. Woodland játszótéri eszközök
A díjnyertes termék az európai követelményeknek megfelelõ, MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti játszótéri
eszközcsalád (mászókák, hinták, csúszdák, kötélpályák). A termékek megfelelõ kezelésû fából készülnek.

FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan Toalettpapír-termékcsalád
A termékcsalád minden egyes tagja magas használati és esztétikai értékû termék. Nagy mennyiségben forgal-
mazzák.

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest Építőipari szakmai lapok
Az Építés-Szerelés és az Építési Piac lapok kiadásával igényes formában hozzájárulnak az építõiparral kapcso-
latban álló vállalkozók, vállalkozások naprakész információval való ellátásához.

Vitapress Kft. Virgin ételízesítő
Kiváló élvezeti értéket nyújtó fûszerkeverék. Nagy mennyiségben forgalmazzák.

Vitapress Kft. Alkoholmentes gyerekpezsgőcsalád
Kiváló ízû, a gyermekek és szülõk körében nagy népszerûségnek örvendõ termékcsalád. Különbözõ ízekben, nagy
mennyiségben forgalmazzák.

GEG és Társai Kft. Egészségügyi intézmények teljes körű takarítása
A cég speciális takarításra, kórháztakarításra specializálódott, magas színvonalú, minõsített szolgáltatást végez orszá-
gos hatáskörû intézményeknél (11 referencia intézmény). Eljárása a német RAL minõségrendszer szerint tanúsított.

Globus Konzerv Rt. GLOBUS Fitness mikrózható termékcsalád
Új termék a piacon, az egészséges étkezést szolgálja, tetszetõs megjelenés, könnyen és gyorsan elkészíthetõ készétel,
amely alacsony kalória-, magas vitamin-, rost- és ásványianyag-tartalma következtében az egészséges ételek közé
sorolható. Jelenleg öt termékbõl áll a termékcsalád.

Balázs-Diák Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Multifunkcionális fóliasorozatok
Oktatási célú, multifunkcionális fóliasorozatok az általános és középiskolai oktatáshoz: történelmi, biológiai, mate-
matikai fóliasorozatok, életvitel 6–12 évesek részére stb. Az életkori sajátosságoknak megfelelõen kidolgozott képi
ábrázolás hatékony demonstrációs eszköz, segíti az ismeretek rögzítését, elmélyítését. A terméket széles körben
alkalmazzák oktatási intézmények.

Fogyasztók számára készült termékek kategóriában

Oktatási anyag, kiadványok kategóriában

Élelmiszer kategóriában

Szolgáltatások kategóriában
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A IIASA-SHIBA Alapítvány a Minõségfejleszté-
sért 2004-ben is meghirdette pályázatát a IIASA-
Shiba Díj elnyerésére. A pályázat célja a minõ-
ségfejlesztés gyakorlati bevezetése terén kiemel-
kedõ eredményeket felmutató, egyedi módszere-
ket és megoldásokat alkalmazó szervezetek, cso-
portok és egyének elismerése.

2004. július 15-i beadási határidõig, az elõzõ évi
nagyarányú érdeklõdést túlhaladva, összesen 29
pályázat érkezett be a IIASA-Shiba Díj szervezé-
sét és fejlesztését végzõ Minõségfejlesztési Köz-
pontba. 

Fokozódott az érdeklõdés a közigazgatás/köz-
szolgálat területén a díj iránt, idén 8 pályázat
érkezett ebbõl a szektorból. Továbbra is a leg-
nagyobb az érdeklõdés az oktatás területérõl,
egyéni és szervezeti kategóriákban összesen 9
pályázat érkezett. 

A pályázóknak több fordulót kellett sikeresen
teljesíteniük a díj elnyeréséhez. 

Elsõ fázisként az értékelõk a beadott írásos
pályamunkákat értékelték, majd párokat alakítva,
minden pályázónál helyszíni szemlét tartottak.
Végül a jelentkezõknek lehetõségük nyílt egy szak-
értõkbõl álló zsûri elõtti szóbeli prezentációra is. 

Mindezen teljesítményeket figyelembe véve a
zsûri javaslata alapján a IIASA-Shiba Alapítvány
a Minõségfejlesztésért Kuratóriuma – az alapító
Shiba professzor egyetértésével – döntött a díjak
és oklevelek odaítélésérõl.

Az idei évben a Kuratórium 13 pályázónak
ítélte oda a Díjat, 7-et szervezeti, 3-at csoport- és 
3-at egyéni kategóriában. Oklevéllel való elis-
merésben 6 pályázó részesült.

A IIASA-Shiba Díjat dr. Shoji Shiba professzor
és az ágazati minisztériumok képviselõi közösen,
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban
2004. október 14-én ünnepélyes keretek között
adták át.

A IIASA-Shiba Díj elismerésben részesülõ
pályázók (2004):
• Ipar, közlekedés, szállítás, hírközlés,

kereskedelem, idegenforgalom, élelmi-
szeripar, mezõgazdaság
Szervezet: 
– HUNGERIT Baromfifeldolgozó 

és Élelmiszer Rt. (Szentes) Díj
– KÉSZ Kft. (Kecskemét) Oklevél
Csoport:
– Top Focus Csoport – Le Belier

Magyarország (Ajka) Díj
– DUNAFERR Rt. Minõség- 

és Környezetirányítási Menedzsment
(Dunaújváros) Oklevél

Egyén:
– Kemény István (Debrecen) Díj

• Szolgáltatás, közszolgáltatás:
Szervezet:
– HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói

Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Rt.
(Hajdúszoboszló) Oklevél

Csoport: 
– Bozár Anita, Dér Tünde, Köller Balázs 

– Ferrinfo Rt., (Dunaújváros) Díj

• Oktatás
Szervezet:
– Kodolányi János Fõiskola (Székesfehérvár) 

Díj
– Apáczai Csere János Gyakorló Általános

Iskola (Nyíregyháza) Megosztott díj
– II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

(Hajdúböszörmény) Megosztott díj
– Dornyay Béla Általános Iskola

(Salgótarján) Oklevél
– Korai Fejlesztõ és Micimackó Óvoda 

(Szombathely) Oklevél
– Mackós Óvoda (Budapest) Oklevél
Egyén:
– Dr. Szabó Gábor Csaba (Budapest) Díj

• Közigazgatás, közszolgálat: 
Szervezet:
– Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

(Szeged) Megosztott díj
– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-

fõkapitányság (Nyíregyháza) Megosztott díj

A IIASA-Shiba Díj 2004. évi pályázatának 
eredményei

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

31%

28%

21%

10%

10%
Oktatás, kutatás-
fejlesztés
Közigazgatás,
közszolgálat
Ipar, élelmiszeripar,
mezőgazdaság 
Szolgáltatás,
közszolgáltatás
Egészségügy

A IIASA-Shiba Díjra pályázók területenkénti megoszlása, 2004.



MAGYAR MINÕSÉG 33

• Egészségügy:
Szervezet:
– Heim Pál Gyermekkórház (Budapest) Díj
Csoport:
– Bognárné Laposa Ilona, Kovács Ildikó, 

Salamonné Baranyai Éva, Tompa Lászlóné
– Zala Megyei Kórház (Zalaegerszeg) Díj

Egyén:
– Csikai Sándorné – Jósa András Kórház

(Nyíregyháza) Díj

Gratulálunk a díjazottaknak!

A IIASA-Shiba Díj és Shiba professzor
tevékenysége
1987-ben Shoji Shiba japán professzor, a
magyar ipari miniszter és a IIASA (Nemzetközi
Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet – Inter-
national Institute for Applied Systems Analysis)
igazgatója szerzõdést kötött Shiba professzor
hosszabb magyarországi oktató- és program-
készítõ tevékenységére. Megállapodtak abban,
hogy Shiba professzor tíz fõbõl álló, teljes
munkaidõben dolgozó, feladatmegoldó munkacso-
portot állít fel, amelynek 9 hétig tartó csoport-
munkában megtanítja a szükséges minõségszer-
vezési-vezetési ismereteket.

A csoportmunka végeredményeképpen a tíz
kiképzett szakértõ az ipar egészére kidolgozott
cselekvési program alapján megindította, majd
továbbfejlesztette a rendszerszemléletû minõség-
fejlesztési munkát a magyar iparban. 

Shiba professzornak a minõség melletti
elkötelezettsége és a magyarok iránt érzett és
tanúsított megkülönböztetett figyelme konkrét
megnyilvánulásaként a tevékenységéért szerzõ-
désileg járó teljes tiszteletdíjával (24 000 amerikai
dollárral, ami akkori átszámítás szerint 1 millió
forintot tett ki) alapítványt létesített a TQM
(Total Quality Management – Teljes Körû
Minõségirányítás) bevezetésében kiemelkedõ
eredményt elérõ vállalatok, munkacsoportok és
egyének kitüntetésére, díjazására (az alapítványt
a professzor azóta kétszer támogatta további
10000–10 000 amerikai dollárral).

A IIASA-SHIBA Alapítvány minden évben
meghatározott szakmai területeken, három
kategóriában – szervezet (vállalat, intézmény),
csoport, egyén – pályázatot hirdet.  A pálya-
munkákat szakmai zsûri értékeli. A pályázati
kategóriák nyertesei megkapják a IIASA-SHIBA
Díjat, ill. oklevelet. Az átadásra mindig Shiba 
professzor jelenlétében kerül sor. A díjazottak
bemutatkozását követõen, hagyományosan, maga
a professzor tart elõadást egy általa különösen
aktuálisnak tartott témáról.

(Fotó: Révész József)

Shiba professzor, Sipos János oktatási h. államtitkár
és Sugár Karolina,

a MIK ügyvezetõ igazgatója a díjátadáson

Japánban végzett egyetemi tanári és kormány-
tanácsadói tevékenysége mellett több mint egy
évtizede az USA-ban a bostoni MIT vendég-
professzoraként féléves posztgraduális szemesz-
tereken nyújt képzést a TQM témájában. Alapítója
volt az 1989-ben 7 amerikai ipari nagyvállalat által
létrehozott Minõségmenedzsment Központnak,
amelyhez ma már számos nagyvállalat és egyetem
tartozik. Nemzetközi jelentõségû tevékenységének
jellemzésére meg kell említeni, hogy a világ számos
országában – Európában elsõsorban Olaszország-
ban, Franciaországban, Németországban – rend-
szeresen és visszatérõen elõadás-sorozatokat tart
nagy érdeklõdés és elismerés mellett.

(Fotó: Révész József)
A hallgatóság egy része

Számos jelentõs nemzetközi díj és elismerés bir-
tokosa. Göncz Árpád köztársasági elnök úr a pro-
fesszornak – érdemei elismerésének jeléül – 1997-
ben a Magyar Köztársaság Kiskeresztje kitün-
tetést adományozta. 2002 januárjában az IAQ
(Nemzetközi Minõség Akadémia) akadémikusává
választotta. 2002 októberében a japán Deming Díj
gyõztese lett egyéni kategóriában; a Díj Bizottság
indoklásában külön kiemelte a TQM ipari
bevezetésében szerzett magyarországi és USA-
beli érdemeit.
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A Shiba díjasok prezentációját követõen, a több-
éves hagyományoknak megfelelõen, a japán pro-
fesszor kétrészes elõadást tartott.

Nagyon tetszettek neki a pályamunkákból tartott
ízelítõk, mégis felhívta a jelenlévõk figyelmét
arra, hogyan lehet hatásos, illetve hatékony
elõadást tartani.

Shoji Shiba szerint a hatékony elõadásnak 5
fontos része van:
1. Rövid bevezetõ, mely után rögtön a tárgyra kell

térni.
2. Eredmény, hatások ismertetése, melyben rá-

mutatunk a minõség hatásosságára.
3. A folyamat bemutatása. Miként sikerült a mi-

nõség szempontjából fontos eredményeket
elérni. Amennyiben sok az eredményünk vagy
a folyamatunk, fókuszáljunk a legfontosab-
bakra!

4. A pontokba szedett felsorolásainkat tegyük
könnyebben érthetõvé. Mutassunk be minél
több diagramot. Láttassuk, hogy pl. mi „nyom-
ja” és mi „húzza” a TQM-folyamatot, és milyen
támogató elemek vannak.

5. Következtetések levonása. 

Bemutató bevezetés (kb. 1 perc), eredmények a
minõség szempontjából (kb. 2 perc), folyamatok,
diagramok (kb. 5 perc), végsõ következtetések,
rámutatás a tennivalókra (kb. 2 perc).

Rátérve tervezett elõadására, a professzor Okuda
urat (a Toyota elnökét) idézte. 

„Kína a világ élvonalába került az acél, a kis-
méretû motorok és a háztartási elektronikus
gépek (pl. hûtõszekrények) elõállításával.

Ezt a gyors fejlõdést két lényeges tényezõ ered-
ményezte:
– külföldi befektetések Kínában;
– a kínai munkaerõ magas kvalitása.
A kínai munkaerõ minõsége kiváló. 

Például, ha szükségünk van 10 munkatársra, és
az alábbi feltételekkel hirdetünk:
– 20–24 éves,
– jobbkezes,
– nem szemüveges,
– magassága 155–165 cm,
biztosan lesz másnap 100, a fenti feltételeknek
megfelelõ jelentkezõnk. Ráadásul, ezek az em-
berek készek a túlórára is, akár szombaton, va-
sárnap is dolgoznak. Ezeknek a dolgozóknak a
munkabére 1/20-a a Japánban azonos munkát
végzõkének. 

Japán nem tud versenyezni Kínával a tömeg-
termékek elõállításában. Kínának hatalmas ver-
senyelõnye van a munkaerõ minõségében.

Világosan kell értenünk, hogy nem lehetséges
verseny a »commoditized« tömegtermékek piacán. 
Mit kellene tennünk a túlélésért?”

Magyarországi programjai során Shiba professzor
saját szemével gyõzõdött meg arról, hogy a józsef-
városi piacon is megjelentek az olcsó kínai
tömegtermékek. Nyilván a magyar gazdaság sem
képes versenyezni a tömegtermékekkel.

Kína mellett a szoftverpiacon India rohamos
elõretörését (USA, Egyesült Királyság, Japán
után a negyedik legfontosabb piaci szereplõ) is
kihívásnak nevezte országunk számára.

Mi hát a teendõ? Három út lehetséges:
1. Áttelepülés olcsóbb munkaerõpiacra.
2. Vonzó termékek, szolgáltatások elõállítása.
3. Áttörés (forradalmian új megoldások).
Nyilván az igazi megoldás az utóbbi két variáció
valamelyikében rejlik.

Fontos, hogy a rejtett piaci igényeket ne kérdõ-
ívek segítségével próbáljuk feltérképezni. Hely-
színi tapasztalatok megszerzésére van leginkább
szükségünk. Mondandóját az akváriumhatással
szemléltette: ha a halak igényeit szeretnénk fel-
térképezni, nem lehet a külsõ nézéssel operálni,
„ússzunk a halakkal”!

Szõdi Sándor

Prof. Shoji Shiba tanácsai
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Sugár Karolina mondott rövid köszöntõt, majd
a házigazdák vezetõje, Robert Strößer ma-
gyarul üdvözölte a megjelenteket. Az ügyvezetõ
igazgató elmondta, hogy a pilisszentivániak, a
Nemzeti Minõségi Díj 2003. évi nagyméretû ter-
melõ vállalati kategóriájának gyõztesei, örömmel
vállalkoztak a vendéglátói szerepre.

A W.E.T. Automotive Systems Magyarország Kft.
minõségirányítási igazgatója, Asztalos Gábor
vállalkozott cége bemutatására. A szervezeti
felépítést és cégtörténetet követõen a termékeket
ismertük meg. Megtudtuk, hogy a W.E.T. a világ-
piac 55%-át uralja az ülésfûtésrendszereivel, de a
kormánykerékfûtések is egyre ismertebbé teszik
cégüket. Aktív termékeik száma 3000 körül
mozog. Közvetlen vevõik száma 80. 1994-ben a
W.E.T. AG tulajdonrészt szerzett a vállalatban, a
létszám 30 fõre emelkedett. Ma 1250 fõ dolgozik
Pilisszentivánon.

Tevékenységük fókuszában az intenzív fejlõ-
dés, a vevõi elégedettség növelése, a nulla hiba, az
új technológiák alkalmazása és a folyamatos
fejlesztés állnak. Elõadása második részében az
igazgató azokról az erõsségekrõl beszélt, ame-
lyeket a tavalyi NMD-gyõztes pályázatuk után
kaptak visszajelzésként az értékelõcsoport tag-
jaitól. Megismerhettük többek között a stratégia
és célkitûzések készítését, a folyamatok optimali-
zálására kialakított módszereiket. A pénzügyi ter-
vezõrendszer elemei között a kockázatmenedzs-
ment bemutatása váltott ki különös érdeklõdést.
A W.E.T. Kft.-nél a kockázatmenedzsmentnek két
fõ területe van: FMEA-szerû kiértékelés a szál-
lítási pontosságot veszélyeztetõ tényezõkre és az
FMEA-szerû kiértékelés valamennyi kockázati
tényezõre. A klubtagok megismerhették még
többek között, a hulladékkezelés gyakorlatát, és
ízelítõt kaptak a vevõi elégedettség mérésének
módszereirõl.

A program gyárlátogatással folytatódott, Bagi-
né Kovács Szilvia és Jáger Tibor termelési
igazgatók szakszerû vezetésével.

A rendezvény a Nemzeti Minõségi Díj Nagy-
követeinek megválasztásával folytatódott. Sugár
Karolina ismertette a beérkezett javaslatokat,
majd megválasztották a szavazatszedõ bizottsá-
got. A voksok összeszámlálása alatt a 2004. évi
IIASA-Shiba Díj-gyõztesek köszöntésére és bemu-
tatkozására került sor. Hallhattuk a Hungerit Rt.,
a Ferrinfo Rt., a Kodolányi János Fõiskola, az
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola képviselõit.
Bemutatkozott a Heim Pál Gyermekkórház, a
Zala Megyei Kórház csoportja, Csikai Sándorné, 
a Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság.

Az idei Shiba-díjasok közül a Le Belier Magyar-
ország Top Focus Csoportja megbízásából Si-
mone Smolinska minõségügyi vezetõ egy
PowerPointos elõadás keretében ismertette díja-
zott pályázatukat. A legnagyobb és legfontosabb
vevõjükkel sikeresen zárult 1,5 éves minõségfej-
lesztési projektjük bemutatása a klubtagság
körében nagy szakmai érdeklõdést váltott ki.

Sugár Karolina köszönetet mondott a IIASA-
Shiba Díjat támogató egyéneknek és kollektívák-
nak, s másokat is szponzorálásra kért fel. A szak-
mai programfelelõs bejelentette, hogy zajlanak a
Nemzeti Minõségi Díj helyszíni szemléinek elõ-
készületei. Örömmel adta hírül, hogy a Pécsi
Vízmû Rt. (idei egyetlen magyar Európai
Kiválóság Díj-pályázó) Recognised for Excellence
elismerést ért el.

Szabó Kálmán, a Minõségfejlesztési Központ
minõségszakértõje, a Local Regional Government
Price pályázati lehetõséget ismertette. Elmondta,
hogy az EFQM Helyi és Regionális Önkormány-
zati Díj kísérleti projektje keretében két elis-
merési szintre (Elismerés a Kiválóságért,
Elkötelezettség a Kiválóságért) lehetett magya-
rul pályázni, a Minõségfejlesztési Központba. 
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala és a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Magyarországról elsõként pályáztak e rangos
elismerésre.

Sugár Karolina bejelentette a Nemzeti Minõségi
Díj Nagykövete választásának eredményét. A
klubtagság szavazatai alapján Macher Endréné
(Macher Kft. ügyvezetõ igazgatója – Székes-
fehérvár) lesz a rangos elismerés 2004. évi kitün-
tetettje.

Dr. Tar József, az ISO 9000 Fórum titkára, gra-
tulált a 2004. évi Shiba-díjasoknak. Felajánlotta
az ISO 9000 Fórum és a Homo Regius Tanácsadó
Iroda által elkészített tanulmányt a Nemzeti
Minõségi Díj 3. és 7. (emberierõforrás-fejlesztés 
és eredményei) kritériumainak elkészítéséhez, és
meghívta a klub tagjait a Fórum gyõri évzáró kul-
turális rendezvényére.

A Nemzeti Minõség Klubnak a W.E.T. Kft.-nél
2004. október 27-én tartott ülése
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KÖZLEMÉNYEK

A közel 50 fõ részvételével megtartott színvonalas
klubülés házigazdáinak Sugár Karolina köszö-
netet mondott, s felhívta a résztvevõk figyelmét a
november közepén tartandó berlini EFQM Fórum
konferenciájára, ahol az idén elõször önkormány-
zati díjakat is átadnak.

Szõdi Sándor

Bemutatjuk a kitüntetettet:
– Az általa irányított cég

2000-ben megnyerte a
Nemzeti Minõségi Díjat.

– Konferenciákon, szerte az
országban tart elõadáso-
kat, vezet szekciókat, mind
a kiválóságkultúra, mind
az emberierõforrás-fejlesz-
tés témakörében, s ezáltal

népszerûsíti a Nemzeti Minõségi Díjat és az ön-
értékelést kis- és nagyvállalkozások számára.

– A Nemzeti Minõség Klub üléseinek aktív és
rendszeres résztvevõje. Javaslatával egyik el-
indítója volt a fejlesztõ munkacsoportok meg-
alakításának.

– A Fejér Megyei és Regionális Minõségi Díj
kezdeményezõje, támogatója, a pályázatok
elbírálásában és a díjszervezésben a Kamara
aktív segítõje.

– A minõségügy aktív támogatója, javaslatára
került be a GVOP-programba az önértékelés
támogatása a kisvállalatok körében. Elsõk
között támogatta a Shiba-díjat, cégvezetõként 
a minõség iránti elkötelezettsége példaértékû.

A Magyar Minõség szerkesztõsége gratulál
a díjazottnak!

A Minõség és Megbízhatóság
2004. 5. számában a következõ cikkeket olvashatja

Gyetvai Gábor: Szervezeti kultúrák versenye 
E cikk gondolatainak tanulsága, hogy a jó irányú
változás és a fenntartható fejlõdés gátjai mi
magunk vagyunk. Nemcsak a célokat, hanem a
korlátokat is magunknak kell felállítanunk saját
magunk számára. Ez utóbbi azonban nehéz:
elõször ugyanis magunkat kell megváltoz-
tatnunk. Hozzáállásunkban az elkötelezettség,
munkánkban a hitelesség, döntéseink meg-
hozatalakor és a változások végrehajtásában
pedig a tudatosság kell hogy vezérelje lépteinket.

Tóth Csaba László–Mátrai Norbert–Fehér Ottó:
Az 5S bevezetése a General Electric
Hungary Rt. Energy Divíziójában

A szerzõk az 5S meghatározásából és az 
alkalmazás céljának kijelölésébõl kiindulva,
példákkal illusztrálva mutatják be a bevezetés
fázisait és tevékenységeit.

Dr. Balogh Albert: Statisztikai módszerek
alkalmazása az ISO 9001:2000-es szabvány
követelményeire

A közlemény áttekintést ad az ISO 9001:2000
követelményeinek teljesítése során alkal-
mazható statisztikai módszerekrõl, majd az
ISO TR/10 017-es mûszaki jelentésként meg-
jelent útmutató alapján röviden összefoglalja az
egyes követelmények esetében igényelt sta-
tisztikai eljárásokat. Az ismertetés kiterjed a
módszerek alkalmazási területeinek bemuta-
tására is. A szerzõ javaslatot tesz az informá-
cióknak a magyar minõségirányítási szakem-
berek körében való elterjesztése elõsegítésére.

Az európai alkalmazotti mutató – a humán
tõke értékelése 

Húsz évvel ezelõtt egy értéktõzsdén jegyzett
vállalat becsült értékének még 5%-át sem tet-
ték ki az eszmei vagyonrészek. Manapság ez a
szám már a 60%-ot is meghaladja. Henrik 
Sorensen, a Markeds Consult és Christer Aker-
hielm, a CFI Csoport munkatársa egy olyan
felmérésrõl ad számot, amely kísérletet tesz a
„humán tõke” benchmarkingmutatója értéké-
nek meghatározására. 
Az európai alkalmazotti mutató (EEI) az alkal-
mazottakra vonatkozó számszerû mérce, a
„tudással való gazdálkodás” fontos verseny-
tényezõje: a humán tõke értékének mérésére. 
Az elsõ jelentés a skandináv térségre – Dániára,
Finnországra, Norvégiára és Svédországra –
vonatkozik, és a megelégedettséggel, a moti-
váltsággal és a hûséggel kapcsolatos magatartást
elemzi. Az EEI a következõ típusokba sorolja be
az alkalmazottakat: lelkes támogatók, lendü-
letesek, megbízható polgárok, közömbösek és
elveszett lelkek. Ennek alapján bármely
szervezet meghatározhatja, hogy a regionális és
az iparági EEI-hez viszonyítva, milyen helyet
foglal el, és mekkora a saját humán tõkéje.

Székely Zsolt: Minõségirányítás mint a vál-
ságmegelõzés eszköze

Az esetek többségében a válságok megelõzhetõk
vagy kezelhetõk, ha idõben észleljük jeleiket.
Minél késõbb avatkozunk be, annál drasztiku-
sabb megoldások válhatnak szükségessé, és akár
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az egész folyamat sikeressége kérdõjelessé vál-
hat. A szerzõ a minõségirányítás válságmeg-
elõzési szerepét tárgyalja, áttekinti azokat a
területeket, amelyeken a minõségirányítás ele-
meinek tudatos alkalmazása elõmozdíthatja a
válságok megelõzését, és segít a válsághelyze-
tekre való idõbeli felkészülésben. 

Timothy J. Kloppenborg – Joseph A. Patrick:
Managing project quality

Grónay Andrea Mária: A Környezetvédelem és
Infrastruktúra Operatív Program pályázati
lehetõségei

A közlemény röviden bemutatja a Környezet-
védelem és Infrastruktúra Operatív Programot
(KIOP), majd részletezi az öt pályázati kiírást,
és ismerteti a KIOP intézményrendszerét.

Petrács János: Környezetközpontú irányítás
a TISZA VOLÁN Rt. szabványos irányítási
rendszereiben

A szerzõ – a környezetközpontú irányítás ele-
meit elõtérbe állítva – a TISZA VOLÁN

Közlekedési és Szolgáltató Rt.-nél alkalmazott
szabványos irányítási rendszerek bevezetési és
mûködési tapasztalatait mutatja be.

Dr. Fister Ferenc: Veszélyes áru? Veszélyes áru!
A szerzõ a veszélyesáruk szállítására vonatkozó
szabályozások idõrendi felsorolása után utal az
idevágó ADR-megállapodásra és Loferi tíz-
parancsolatra. Hangsúlyozza ez utóbbiak és a
különféle irányítási rendszerek szoros kapcso-
latát.

EOQ MNB
Szegedi Erzsébet: A kis- és középvállalkozá-
sok mûködésfejlesztésére szervezett EOQ
MNB-tanfolyamok tapasztalatai

Új tagok

Új jogi tagok

A Magyar Minõség 2004. októberi és novem-
beri számának tartalomjegyzéke

MBVTI Mûszaki Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Intézet Kft. KIR-, MIR-tanúsítást vállal.
Tel./fax: 375-4130, www.mbvti.hu
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Jogi tagok
ELEKTROLUX LEHEL HG Kft. Porszívógyár, 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.

Vezetõ: Takács János vezérigazgató (57/415-989)
Megbízott: Vass Attila gyárigazgató (57/416-222)

Egyéni tagok
Kupusz Ramona, Pécs

Molnár Krisztina, Kolontár
Pápay Ágnes, Budapest

Páldy Máté, Pécs
Szilágyi Mihály, Szolnok

Zelenka Ildikó, Dunakeszi

A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI

KOM-Zert
Minõségfejlesztési és Tanúsító Kft.

Tevékenységünk:
– minõségirányítási rendszerek tanúsítása: – EN ISO 9001:2000;

– VDA 6.4;
– ISO/TS 16 949 szerint

– környezetközpotú irányítási rendszerek tanúsítása:
– EN ISO 14 001

H–1126 Budapest, Böszörményi út 17/A
Telefon: (1) 209-1449 • Fax: (1) 279-1048 • Mobil: 06-70 312-4154

E-mail: zentral@kom-zert.hu • internet: www.kom-zert.hu
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„Egy kis történelem”: A ZALAFÉM ÉPÜLET-
ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÓ Kft. jogelõdje
1959-ben a ZÁÉV lakatosüzemeként alakult meg.
Jelenlegi formájában 1993 óta mûködik. 

A Társaság magántulajdonban van.
Az 50-es, 60-as évek elején, az építõipar fel-

lendülésével párhuzamosan, az acélszerkezetek
gyártására is egyre nagyobb kereslet mutatko-
zott. Ezért a növekvõ igények kielégítése érdeké-
ben a jogelõd mennyiségi és minõségi fejlesztésbe
kezdett. Ennek köszönhetõen a kezdeti, a 60-as
évek akkori színvonalának megfelelõ géppark,
épületegyüttes és termelõkapacitás olyan szintre
fejlõdött, amely biztos alapját képezi a jelenlegi
gyártási háttérnek is. 

Cégünk fõ tevékenységi köre: acél tartószer-
kezetek, acél nyílászáró szerkezetek, szellõzõ- és
elszívócsõvezeték-rendszerek, anyagmozgató és
bányaipari berendezések acél vázszerkezeteinek
gyártása és szerelése. Tevékenységi körünk ki-
egészül a LINDAB termékcsalád márkakivite-
lezésével.

A termelés fõfolyamatai egy 1800 négyzetméteres
– 50%-ban daruzott – csarnokban, míg  a rész-
tevékenységek, úgymint darabolás, felületkezelés,
két kisebb csarnokban történnek. Munkánkat egy
7,5 tonnás kültéri bakdaru és egy gyártócsarnoki
híddaru segíti. Gyártási folyamataink alapját
képezik a lemezvágó ollók (6 és 16 mm-es), élhaj-
lító gépek, excenterprések (25–100 tonnás), MIG
500-as hegesztõberendezések, fémtárcsás gyors-
darabolók és fémfûrészgép.

Felületkezelést szemcseszórásos eljárással vég-
zünk. Ezenkívül rendelkezünk még kisebb kapa-
citású – az acélszerkezetek részelemeinek gyártá-
sához szükséges – forgácsológépekkel.

Társaságunk 1991 óta rendelkezik az acélszer-
kezetek gyártására vonatkozó nemzetközi he-
gesztõ minõsítéssel (Grosser Eignungsnach-
weis DIN 18 800/7).

Integrált irányítási rendszerünk (MSZ EN ISO
9001:2001, MSZ EN ISO 14 001:1997, MSZ
28 001:2003 szabvány elõírásai alapján) beveze-
tése a piac megtartásának és bõvítésének remé-
nyében (fõleg uniós partnerek), versenytársaink-
hoz viszonyított szinten tartás és az anyacég által
már mûködtetett irányítási rendszer okán volt kí-
vánatos. Emellett Társaságunk vezetése az integ-
rált irányítási rendszer bevezetésétõl kimutat-
ható gazdasági és hatékonysági elõnyöket vár.

Társaságunk vezetõsége elkötelezett az integ-
rált irányítási rendszer mûködtetése és fejlesztése
mellett, emellett kulcsfontosságú kérdésként
kezeljük partnereink elvárásainak teljes körû
kielégítését.

Jelentõsebb referenciák a teljesség igénye
nélkül: 

– OLIP Hungária Kft. – Körmend 
– 3000 m2-es gyártócsarnok.

– Belezna – 1500 m2-es hulladéktároló.
– Nagykanizsa Vásárcsarnok

acélszerkezete.
– GEKA gyártócsarnok – Zalaegerszeg.
– Barcs határátkelõ – acélszerkezet.
– ANTON Kft. 

– 2x2000 m2-es fröccsöntõ üzemcsarnokok.
– ORFK–BRFK–TOP Székház 

elõadóterem- és kazánházszerkezet.
– Ausztria–Németország

– acélszerkezetek.

Célunk:
A mai piaci viszonyok között az építõiparnak eb-
ben a szegmensében mindennapos konkurencia-
harc közepette dolgozunk nap, mint nap, de bát-
ran vállaljuk a megmérettetést.

Hisszük, hogy eddigi referenciáink, munkatár-
saink szaktudása, a bevezetett integrált irányítási
rendszer irányított folyamatai kellõ biztosítékot
nyújtanak eddigi és leendõ Partnereink számára.

Szalay Csaba
ügyvezetõ igazgató 

Elérhetõségünk:
ZALAFÉM
ÉPÜLETACÉLSZERKEZET-GYÁRTÓ KFT.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 22. 
Telefon: 92/313-245, 511-690, fax: 92/511-691
www.zalafem.hu;  e-mail: info@zalafem.hu

Bemutatkoznak új tagjaink

Hulladéktároló – Belezna

Vásárcsarnok – Nagykanizsa

Megyei Könyvtár – Veszprém Porleválasztó 
– Sirocco GmbH (Ausztria)

Megyei Kórház – Zalaegerszeg
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Január
Lehetõségek és kockázatok a kiválóságmodellek fel-

használása révén – Tito Conti
A minõség- és környezetközpontú irányítási rendsze-

rek szerepe a Magyar Nemzeti Fejlesztési Terv meg-
valósításában – Pónyai György

A védelmi ipar helyzete, várható alakulása 
– Gyõrfi Ferenc

Új nemzetközi szabvány készül „Élelmiszer-biztonsági
irányítási rendszerek. Követelmények” címmel 
– Petró Ottóné dr. 

Február
Irányítási rendszerek jövõje: mûködésorientált integ-

rált irányítási rendszerek 
– dr. Ködmön István

Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlat-
ban – Pecznyik Valéria

A rendszerintegráció hatása a szervezet verseny-
képességére – dr. Ányos Éva

Minõségirányítási rendszer vizsgálati módszereinek
integrálása – dr. Horváth Zsolt, Veress András, Ughy
Gábor

Integrált minõségirányítási rendszerek kialakításának
tapasztalatai egészségügyi szervezetekben 
– dr. Hajnal Miklós Pál

Milyen a legjobb minõségrendszer? 
– David Shipley, Carl W. Keller

Március
A Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott célki-

tûzések megvalósításának, az EU-pályázatok elõ-
készítésének helyzete és ezeknek a régiók ki-
alakításához kapcsolódó feltételei 
– dr. Baráth Etele

Az építési termékforgalmazás EU-s szabályozásaiból
eredõ idõszerû feladatok az ÉMI Kht.-ban 
– Karikás György

EOQ szakemberképzés, -tanúsítás és -regisztrálás 
– dr. Varga Lajos, dr. Balogh Albert, Szegedi Erzsébet

Minõségügyi pályázati lehetõségek 
– Szõdi Sándor

A magyar szabványosítás idõszerû feladatai 
– dr. Bíró Béla

Szakértõk a közbeszerzési eljárásokban 
– dr. Várday György

A fogyasztóvédelem aktuális kérdései; szavatosság,
jótállás – dr. Huszay Gábor

Építészeti értékek és hagyományok védelme Cegléden
– Márkus János

Április
Az ISO 9004:2000 szerepe az üzleti kiválóság

elérésében – Sipos Gáborné
„Karcsú” vállalat és Hat Szigma módszer – mennyei

páros – James Bossert
Rendszerszemlélet – egy szokatlan válasz 

– Steven S. Prevette
Az összetettség (komplexitás)-elmélet egyszerûsíti a

választást – Duke Okes

Opportunities and risks of using excellence models 
– Conti, Tito

Role of QMS-s and EMS-s in the realization of the
Hungarian National Development Plan
– Pónyai, György 

Situation and expected development of the defence
industry – Gyõrfi, Ferenc

New international standard in preparation: “Food-
safety management systems. Requirements” 
– dr. Martha Petro-Turza

Future of management systems: operation-oriented
integrated management systems 
– dr. Ködmön, István

Plural system integration in certification practice 
– Pecznyik, Valéria

Effect of system integration on competitiveness of the
organization – dr. Ányos, Éva

Integration of test-methods of the management system
– dr. Horváth, Zsolt; Veress, András; Ughy, Gábor

Experiences on developing integrated quality systems
in medical organizations 
– dr. Hajnal, Miklós Pál

Multiple choice. What is the best quality system? 
– David Shipley, Carl W. Keller

Situation of preparation of EU applications serving 
targets drafted in the National Development Plan
and their conditions connected with building up of
regions 
– dr. Baráth, Etele

Actual tasks of EMI Kht, derived from EU regulations
in the field of the trade of building products 
– Karikás, György

Education, certification, registration of professionals
by EOQ – dr. Varga, Lajos; dr. Balogh, Albert;
Szegedi, Erzsébet

Possibilities of application in the field of quality
– Szõdi, Sándor

Actual tasks of Hungarian standardization 
– dr. Bíró, Béla

Experts in public procurement procedures 
– dr. Várday, György

Actual problems of consumer protection: guarantee,
surety – dr. Huszay, Gábor

Protection of construction values and tradition in
Cegléd – Márkus, János

Role of ISO 9004:2000 in achieving business excellence
– Sipos, Julia

“Lean” and Six Sigma – Synergy made in heaven
– James Bossert

Systems Thinking – An uncommon answer 
– Steven S. Prevette

Complexity Theory Simplifies Choices
– Duke Okes

A Magyar Minõség 2004. évi lapszámaiban megjelent 
szakmai cikkek, elõadások
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Növényi konzervek biztonsága és önköltsége mint
versenyképesség-növelõ tényezõk 
– Nádasdi Józsefné, Kovács Gedeon

Május
Ipari termékeink mûszaki biztonságának szabályozása

és a CE jelölés – Winkler Istvánné
Felmérés az új ISO 900X:2000 minõségirányítási rend-

szer bevezetésének magyarországi tapasztalatairól 
– dr. Róth András

EU-csatlakozás és környezetvédelem 
– Tóth Gergely

„Környezetbarát Termék” jelölés az EU-csatlakozás
küszöbén – dr. Wagner Zsófia

Az Európai Unió közbeszerzési irányelvei és az új ma-
gyar közbeszerzési törvény – dr. Fazekas Éva

Június
Magyarország és az EU, egy õszinte vélemény 

– Fred Dobb
A Burton-Apta tündöklése és …? avagy: Szubjektív

összefoglaló egy objektívan is sikeres periódusról 
– Megyeri József

Baldrige: könnyû, ingyenes és mûködik 
– Dale Crownover

Egy integrált megközelítési rendszer – Tom Kubiak
Vállalatok fenntarthatósága és társadalmi felelõssége 

– Tóth Gergely PhD 
Mérésirányítási rendszerek. A mérési folyamatokra és

a mérõberendezésekre vonatkozó követelmények 
– Szabó Mirtill

A fogyasztóvédelmi törvény módosítása
– dr. Fazekas Éva

Július
A védelmi ipar helyzete 

– dr. Kovács Géza Péter, Szalay Miklós
A GKM pályázatai a védelmi ipar támogatására 

– Gyõrfi Ferenc
Védelmi beszerzések és minõségbiztosításuk 

– Gyömbér József
Kockázati tényezõk kezelése a hadfelszerelések szál-

lítóinál és beszerzõinél – Mikula László
A NATO AQAP 2000-es normatív dokumentum-

sorozat bevezetésének helyzete, alkalmazásának új
vonásai – Gyöngyösi Ferenc

Az integrált irányítási rendszer kialakításának gondjai
és problémái az AQAP 2000 NATO-normatív doku-
mentumok követelményeinek figyelembevételével 
– Rosenzweig Mihály

Augusztus-szeptember
Élelmiszer-biztonság Magyarországon 

– dr. Biacs Péter
Az élelmiszer-biztonság rendszere Magyarországon a

csatlakozás után – dr. Fazekas Éva
Az élelmiszerjogi szabályozás egészségügyi vonatkozá-

sai – Szeitzné dr. Szabó Mária
HACCP-re épülõ élelmiszer-biztonsági rendszerek 

– Sósné dr. Gazdag Mária
Szempontok élelmiszer-biztonsági irányítási rendsze-

rek kialakításához – dr. Erdõs Zoltán
A PICK Szeged Rt. élelmiszer-biztonsági rendszere 

– Varró Györgyné dr.
Élelmiszer-biztonság a Fogyasztóvédelmi Fõfelügye-

lõség ellenõrzésének tükrében 
– Schreiberné Molnár Erzsébet

Safety and cost of vegetable preserves – factors of
enhanceing competitiveness 
– Nádasdi, Gabriella; Kovács, Gedeon

Control of technical security of our industrial products
and CE marking – Winkler, Júlia

Experiences on the implementation of new ISO
900X:2000 quality management systems in Hungary
(Survey) – dr. Róth, András

EU attachment and environment protection 
– Tóth, Gergely

Environment friendly product marking at hand of EU
attachment – dr. Wagner, Zsófia

EU’s guidelines for public procurement and the new
Hungarian Law – dr. Fazekas, Éva

Hungary and the EU – an honest view
– Fred Dobb

Glittering Burton-Apta and…? or subjective summary
of an objectively successful period 
– Megyeri, József

Baldrige: It’s easy, free and it works 
– Dale Crownover

An Integrated approach system – Tom Kubiak
Sustainability of enterprises and society’s responsibility

– Tóth, Gergely PhD
Measurement management systems. Requirements for

measurement processes and measuring equipment 
– Szabó, Mirtill

Consumer-protection Act has changed
– dr. Fazekas, Éva

Situation of the defense industry 
– dr. Kovács, Géza Péter; Szalay, Miklós

The Ministry of Transport and Economy’s applications
to assist the defense industry – Gyõrfi, Ferenc

Acquisition of protection-material and its quality
assurance – Gyömbér, József

Handling of risk-factors at suppliers and buyers of mili-
tary equipment – Mikula, László

Situation of NATO AQAP 2000 normative document
series’ implementation, new aspects of its applica-
tion – Gyöngyösi, Ferenc

Concernes and problems of integrated management
systems with respect to AQAP 2000 NATO norma-
tive document requirements 
– Rosenzweig, Mihály

Food safety in Hungary 
– dr. Biacs, Péter

Food safety system in Hungary after access 
– dr. Fazekas, Éva

Hygienic relations of the legal food-regulation 
– dr. Szabó, Mária

HACCP-based food safety systems 
– dr. Gazdag, Mária

Points of view for developing food-safety management
systems – dr. Erdõs, Zoltán

Food-safety system at PICK Szeged plc. 
– Varró, Györgyné dr.

Food safety reflected by the tests of the Inspectorate of
Consumer Protection 
– Schreiberné Molnár, Erzsébet
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Élelmiszer-biztonság alulnézetben 
– dr. Nádasdi Józsefné PhD

EUREPGAP – mindenkinek érdeke – Rimóczi Irén
Kinek jó az EUREPGAP? 

– Balogh Miklós
Néhány gondolat az élelmiszer-biztonságról 

– dr. Maczák Béla
Az informatika üzemeltetése és az információbiztonság

– Sarkadi Nagy István

Október
Negyedik Európai Környezet és Egészség Miniszteri

Konferencia – dr. Jakab Ferencné
Minõségügyi helyzetfelmérés a fekvõbeteg-intézmé-

nyekben – Szy Ildikó, Sinka Miklósné
Minõségirányítási (ISO 9000) és szakmai (KES) rend-

szer integrációja a Szent János Kórházban 
– dr. Hajnal Miklós Pál, Somogyvári Zoltánné, 
dr. Nagy Péter Pál

Benchmarking-tevékenység az egészségügyben 
– Csikai Sándorné, Bognárné Laposa Ilona

Minõségmenedzsment fejlesztése mátrixjellegû kór-
házban – dr. Udvardiné H. Szilvia

A vezetés ellentmondásai a minõség fejlesztésében 
– Jakabné Harcsa Erzsébet

Az MSZ EN ISO 9001:2000 minõségirányítási rendszer
auditálása egészségügyi intézményekben 
– dr. Nagy József, dr. Éles János

Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó tanúsítási
eljárások Magyarországon – Nagy Csaba

Az élelmiszer-biztonság rendszere Magyarországon a
csatlakozás után (II. rész) 
– dr. Fazekas Éva

November
Bevezetõ gondolatok – Bálint Julianna
Az akkreditáció idõszerû kérdései: Minõségbiztosítás a

hazai felsõoktatásban 
– Szántó Tibor

A Szakiskolai Önértékelési Modell 
– Menner Ákos

A Közoktatás Minõségéért Díj pályázati tapasztalatai a
Szandaszõlõsi Ált. Iskola, Mûv. Ház és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben 
– dr. Kállai Mária

Egy magyar iskola európai mércével 
– Tóth Tiborné dr.

Ahogy az oktatás-minõségügy papírhalmazból hallgatói
elégedettség válik 
– PhD Koczor Zoltán, Tóth Tímea, Szõke Zoltán

Felmérés a minõségfejlesztés helyzetérõl a felsõ-
oktatásban – Bálint Julianna

December
Nem a menedzsment mennyisége, hanem a minõsége

számít – A.V. Feigenbaum, D. S. Feigenbaum
Egy régi-új felülvizsgálati rendszer, az SQAS 

– dr. Körtvélyessy Gyula, Ferencz Mónika
EU követelmények – minõségügy – kkv-k vezetõk 

– Mikó György
Vezetés és minõségirányítás 

– Gerda István
Vállalati hálózatok – dr. Nagy Miklós
Az FMEA-ról – illúziók nélkül, célirányosan 

– Dsc. Parányi György

Food safety seen from underneath 
– dr. Nádasdi, Gabriella PhD

EUREPGAP – everybody’s interest – Rimóczi, Irén
Whom does EUREPGAP prefere? 

– Balogh, Miklós
Some thoughts on food safety

– dr. Maczák, Béla
Operation of informatics and information safety

– Sarkadi Nagy, István

4th European Environment and Health Minister’s
Conference – dr. Jakab, Ferencné

Quality survey on conditions in in-patient institutions
– Szy, Ildikó; Sinka, Miklósné

Quality management’s (ISO 9000) and professional
(KES) system’s integration in the Saint John
Hospital – dr. Hajnal, Miklós Pál; Somogyvári,
Zoltánné; dr. Nagy, Péter Pál

Benchmarking in health-care 
– Csikai, Sándorné; Bognárné Laposa, Ilona

Development of quality management in a hospital of
matrix character – dr. Udvardiné, H. Szilvia

Management’s inconsistency in quality development 
– Jakabné Harcsa, Erzsébet

Quality management system’s audit against MSZ EN
ISO 9001:2000 in medical institutions 
– dr. Nagy, József; dr. Éles, János

Certification procedures concerning medical devices in
Hungary – Nagy, Csaba

Food safety system in Hungary after access (part 2) 
– dr. Fazekas, Éva 

Introductory ideas – Bálint, Julianna
Actual questions of accreditation: quality assurance in

higher education institutions 
– Szántó, Tibor

The Self-assessment Model for professional education
– Menner, Ákos

Quality Award for Public Education at the Public
Elementary School Szandaszõlõs 
– dr. Kállai, Mária

A Hungarian school by European scale 
– Tóth, Tiborné dr.

Student’s contentness emerging from education-quali-
ty’s paper-stack 
– PhD Koczor, Zoltán; Tóth, Tímea; Szõke, Zoltán

Survey on situation of quality improvement in higher
education – Bálint, Julianna

Quality, not Quantity of Management 
– A.V. Feigenbaum, D. S. Feigenbaum

SQAS an Old-New Review System 
– dr. Körtvélyessy, Gyula; Ferencz, Mónika

EU Requirements – Quality – SMS – managers 
– Mikó, György

Management and Quality-management 
– Gerda, István

Enterprise Networks – dr. Nagy, Miklós
About FMEA – without Illusions, Serving the Purpose

– Dsc. Parányi, György


