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2 MAGYAR MINÕSÉG

REACH – az érdekek kereszttüzében
Beszámoló a rendelet tervezetével kapcsolatos európai vitáról

– Both Ildikó*–

A szigorúbb uniós vegyianyag-szabályozás érdekében kezdtek aláírásgyûjtõ kampányt a környezet-
védõ szervezetek Budapesten. A ma forgalomban lévõ mintegy 100 000 vegyi anyag túlnyomó több-
ségérõl ugyanis nem tudjuk, milyen egészségügyi és környezeti hatása van hosszú távon. A vár-
hatóan 2007-ben hatályba lépõ EU-szabályozás lényege, hogy a vegyipari cégeknek egészségügyi és
környezetvédelmi szempontból ellenõrizniük kell az általuk gyártott, importált vagy forgalmazott
vegyi anyagokat, bizonyítva azok ártalmatlanságát. Többféle jogszabálytervezet létezik, a zöldek azt
a változatot pártolják, amely szerint a vizsgálatoknak az importált, illetve a csekély (évi 1–10 tonna
közötti) mennyiségben gyártott vegyszerekre is ki kell terjednie, és a helyettesíthetõ veszélyes
anyagok helyett kötelezõ ártalmatlanabb alternatívákat alkalmazni. (MTI 2005. május 11.)

Súlyos anyagi károkat okozó, sõt halálos
áldozatokat követelõ robbanások világszer-
te, rémítõ statisztikai adatok Németország-
ban: évente több mint 10 000, veszélyes
anyaggal kapcsolatos baleset, több mint
40 000 bejelentett, vegyszerek által okozott
munkahelyi megbetegedés. És nem utolsó-
sorban: évekkel az azbeszt felhasználásá-
nak szigorú korlátozása után tovább nõ az
erre az anyagra egyértelmûen visszavezet-
hetõ rákos megbetegedések száma. 
A hírek nem sok jót ígérnek. Annak
ellenére sem, hogy a kémiai ipar világszerte
önkéntesen  kötelezettséget vállalt a veszé-
lyek csökkentésére, továbbá részletes és
szigorú jogszabályrendszer próbálja ugyan-
ezt a célt elérni. Mivel az eddigi tapasztala-
tok és eredmények nem hozták meg a várt
eredményt, az Európai Unió új alapokra
helyezi a kémiai biztonsággal kapcsolatos
politikáját.

A REACH és elõzményei
Az Európai Unió egy komplex jogszabályrend-
szert dolgozott ki, amely a kémiai biztonságot
hivatott biztosítani. A kémiai biztonság a vegyi
anyagokból származó, a környezetet és az ember
egészségét károsító kockázatok kezelését – csök-
kentését vagy elkerülhetõvé tételét – célul kitûzõ,
illetõleg megvalósító intézkedések, tevékenységek
összessége, amely egyidejûleg tekintetbe veszi a
fejlõdés fenntarthatóságának szükségességét is.

A jogszabályrendszer 1981 óta elõírja („anyag-
irányelv”, 67/548/EGK), hogy a gyártónak az új,
az Unió területén eddig még nem gyártott/for-
galmazott anyagokat egy mûszaki dosszié alap-
ján törzskönyveztetnie kell. Ennek tartalmaz-
nia kell bizonyos fizikai-kémiai, toxikológiai,
ökotoxikológiai vizsgálatok eredményeit, ezek
alapján az egészség-, a környezet-, a fogyasztó-
és a munkavédelem követelményeit, valamint 
az e követelmények megvalósítása érdekében
szükséges teendõket. A bemutatandó adatbázis
mélysége a forgalomba hozott mennyiség függ-
vényében változik. 1981 óta az EU-ban kb. 4000
új anyagot jelentettek be, amelyek megtalál-
hatók az ELINCS-listában, azaz „A Törzs-
könyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéké”-
ben.

Az 1981 elõtt nagyobb mennyiségben forgalom-
ban levõ kb. 100 000 ún. „régi anyag” (EINECS –
A Létezõ Kereskedelmi Anyagok Európai Jegy-
zéke) rizikóminõsítése az EU „kockázatbecslési
irányelve” (793/93/EGK) alapján nagyon lassan
halad. A rendelet hatálybalépése óta mindössze
140 anyagalapdokumentációja lett összeállítva, és
csak kb. 30 részletes, teljes körû minõsítése
történt meg!

A világ kémiai iparának önkéntes kötelességvál-
lalása a közösséggel szemben, az ún. responsible
care, sem javította jelentõs mértékben a ren-
delkezésre álló adatbázist. 

SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

* Dipl. Ing. Ingenieurbüro für Gefahrgut- und Umweltberatung, Ettlingen.
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Így az EU elindította a kémiai biztonságot
célzó politikájának új alapokra helyezését. 

A 2001 októberében kezdõdött – az EU „Fehér
Könyv”-tervezetével kapcsolatos – konzultációk
eredményei alapján 2003. október 29-én elõter-
jesztették a REACH „Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals” (magyarul: vegyi
anyagok nyilvántartása, értékelése és engedé-
lyezése) rendelet tervezetét. Ennek legfontosabb
szabályozási témái:
1. Nyilvántartás, bejelentés: minden olyan

anyagot, amelyet évi 1 tonnánál nagyobb meny-
nyiségben gyárt vagy importál egy vállalat, be
kell jelenteni, csatolva az anyag alapinformá-
cióit;

2. bizonyos, ún. prioritér anyagok állami érté-
kelése;

3. a különös veszélyt jelentõ anyagokat – elsõ-
sorban
– CMR – [cancerogen = rákkeltõ, mutagén és

reprodukciótoxikus],
– PBT – [perzisztens, bioakkumulatív és toxi-

kus] és 
– vBvP – [(v = very) nagyon bioakkumulatív

és nagyon perzisztens (de nem feltétlenül
toxikus)] 

csak elõzetes engedélyezés után szabad forga-
lomba hozni, és kizárólag az engedélyezett
folyamatban szabad felhasználni;

4. a felelõsség kiterjesztése a gyártóról a fel-
használóra, az ún. downstream user-ra: a fel-
használó köteles az anyagnak a gyártó által
nem ajánlott felhasználási módját az ellenõrzõ
hatóságnak bejelenteni, és köteles szükség
esetén erre a felhasználási módra vonatkozó
kiegészítõ bevizsgálást végeztetni.

A közzététel óta folynak a hivatalos tárgyalások 
– és a heves vita a társadalom minden szintjén. 
A fél éves internetkonzultáció során több ezer
hozzászólás érkezett a világ minden részérõl: az
Unió tagállamai mellett véleményt nyilvánított az
USA, Kanada, Ausztrália, Indonézia, Japán és
számos más ország, sok szövetség és magán-
személy.

A rendelet következményeinek eltérõ megítélése
azt eredményezte, hogy mostanáig 36 különbözõ
következménybecslést állítottak össze. Említésre
méltóak a Bizottság, a német Umweltbundesamt,
valamint a röviddel ezelõtt közzétett, a KPMG
gazdasági tanácsadó vállalat által végzett felmé-
rések. Ez utóbbi az UNICE és a CEFIC (a vegy-
ipar európai szövetsége) képviselte vegyipar által
adott megbízatás alapján készült.

A német gazdaság központi szövetségének
2002/2003-ból származó régi tanulmánya még arra

a következtetésre jutott, hogy a REACH Európa-
szerte 1–1,23 millió munkahely megszûnéséhez és
a GDP masszív csökkenéséhez fog vezetni. Az új
eredmények, pl. a KPMG tanulmánya, már nem
festenek ilyen horrorszcenáriókat, és azt mutatják,
hogy a rendelet közgazdasági haszna felül fogja
múlni a költségeket, és a vegyipart sem fogja az
eleinte jósolt károsodás érni. 

A továbbiakban nézzük meg részletesebben a leg-
fontosabb vitatémákat. A különbözõ következ-
ménybecslések eredményeit, a jogalkotó állásfog-
lalását, a pro-REACH érveket a felsorolt kontra-
érvek után kurzív nyomtatásban tüntetjük fel.

Nyilvántartás
A mai becslések szerint az elõírás kb. 30 000
anyagot érint.

Az egyik hevesen vitatott tény az, hogy a beje-
lentési kötelezettség független attól, hogy az
anyagot tisztán, egy készítmény komponenseként
vagy egy termék (gép, mûszer, készülék stb.) belsõ
tartozékaként hozzák-e forgalomba. Kivételt csak
gyógyszerek hatóanyagai, élelmiszerek és állati
tápszerek adalék- vagy aromaanyagai, valamint a
II. és III. függelékben felsorolt anyagcsoportok
képeznek majd. 

Így sokan azt várják, hogy bizonyos anyagokat
többszörösen kell majd bejelenteni, ami magas
költségeket jelent az ipar számára.

Azonkívül problematikus, hogy a REACH által
elõírt folyamatok magas fokú bürokráciát követel-
nek meg – ezt a kritikusok szerint csökkenteni
kell.

A REACH válasza
Az EU területén a rendelet hatálybalépése elõtt
törzskönyvezett anyagok ismételt bejelentése
nem szükséges – mivel az elõírt adatbázis össze-
hasonlítható, a lezárt törzskönyvezést bejelen-
tésként fogják kezelni. Szintén bejelentettnek
tekintenek olyan anyagokat, amelyeket kizárólag
növényvédõ szerek vagy biocid termékek kompo-
nenseiként használnak fel, ha az adott anyag az
idevágó direktívák jegyzékében fel van sorolva.

Ezzel a témával kapcsolatban említésre méltó a
Magyarország és az Egyesült Királyság által
elõterjesztett OSOR-javaslat (one substance, one
registration), amelynek értelmében egy anyagot
csak egyszer kell nyilvántartásba venni.

A vegyipar attól tart, hogy az új szabályozás olyan
óriási költségeket ró erre az iparágra, hogy szá-
mos anyag gyártása nem lesz kifizetõdõ, és ezek el
fognak tûnni a piacról – legrosszabb esetben a mai
gyártókkal együtt.
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A következménybecslések eredményei
Valóban be fog következni bizonyos anyagok
eltûnése a piacról, változás fog bekövetkezni az
érintett vállalatok ajánlatában. Az elõre látható
változás (17%) azonban nem tér el lényegesen az
eddigi változásoktól.

Németországban a VCI (a vegyipar országos
szövetsége) kidolgozott egy módosításjavaslatot,
amivel a CEFIC is részben egyetért. A VCI-
javaslat eredményeként a REACH által követelt
hosszú távú toxikológiai és ökotoxikológiai vizs-
gálatok 70%-a elesne. 

A CEFIC-javaslat még kevésbé hajlandó a vál-
lalatokat kötelezni a régi anyagok megítéléséhez
szükséges toxikológiai adatok rendelkezésre bo-
csátására. 

Ezzel a javaslattal a német kormány egészség-
és környezetvédelmi okokból nem ért egyet. A
javaslatból arra következtetnek, hogy az iparág
nagy vállalatai a kis- és középvállalkozások, más
ipari ágazatok, valamint a környezet- és fogyasztó-
védelem költségére próbálnak megszabadulni ter-
mékeik régen esedékes vizsgálata alól. A kormány
a VCI-javaslat értékelésében azt is megállapítja,
hogy a módosítás nem csökkenti, hanem még
növeli is a REACH-csel kapcsolatos bürokráciát.
Azonkívül ahhoz vezetne, hogy az analízisek költ-
ségeinek egy részét nem a vegyi anyag gyártója,
hanem felhasználója lenne kénytelen viselni.

Adatbeszerzés, vizsgálatok
Ahhoz, hogy az adatbeszerzés költségeit kezel-
hetõ szinten lehessen tartani, és hogy fölösleges
állatkísérleteket el lehessen kerülni, a REACH
elõírja a rendelkezésre álló adatok közös hasz-
nálatát. Az információcsere elõsegítése érdekében
fel kell építeni egy rendszert, amely a termelõk
számára lehetõvé teszi, hogy a bejelentésre köte-
lezett személy megtalálhassa azon cégeket, ame-
lyekkel esetleg adatot cserélhet.
A kritizált pontok:
– Meg kell oldani az adatok közös használata és

az adatvédelem közötti ellentmondást, az ada-
tok többszöri felhasználásának körülményeit
konkretizálni kell úgy, hogy ennek alapján meg-
oldható legyen a költségek megosztása.

– Biztosítani kell, hogy az elõírások betartása 
ne okozzon súlyos megterhelést/kárt a kis- és
középvállalkozások számára.

– A szükséges adatbeszerzés ma az éves termelés
mennyiségéhez van kötve. Itt különbözõ mo-
dellek, módszerek kerültek szóba, amelyek az
adott anyagból kiinduló kockázatot szeretnék
nagyobb mértékben a döntés alapjává tenni.

Ezzel kapcsolatban említésre méltó a német–
osztrák javaslat, melynek célja egy rizikókategó-

ria-rendszer kidolgozása (expozíciótól és felhasz-
nálási módtól függõ kategóriák).

A német kormány megítélése szerint a vegy-
ipari szövetségek által ajánlott, kockázatalapú
megoldás csak az elsõ látásra egyszerû, valójában
– egyes nagyvállalatok kivételével – majdnem
minden érintett számára komplikáltabb, mint a
Bizottság tervezete.

A jogalkotó álláspontja szerint feltétlenül szük-
séges a mennyiségi és kockázattól függõ kritéri-
umok kombinációja. Ez biztosítja a már létezõ
elsõ információk felhasználását akkor, mikor a
vizsgálatszükségletet megállapítják, és ugyanak-
kor mentesíti kis anyagmennyiségek termelõit a
túlterheléstõl.

A konzervatív EU-parlamenti frakció ezen problé-
ma megoldására azt javasolja, hogy a kis mennyi-
ségben elõállított vegyszereket gyártó, gyakran
kis- és középvállalkozásokat teljes mértékben
mentesítsék a nyilvántartásba vétel illetékei alól.

Értékelés
A REACH-tervezet szerint ez a tagállamok illeté-
kes hatóságának a feladata lesz.

Az újonnan létrehozandó Veszélyes Anyag-ügy-
nökség vezeti majd az anyagok nyilvántartását.
Ez biztosítja, hogy a bejelentést az EU minden
tagállamában azonos módon kezeljék.

A legfontosabb  ellenvetés ezzel kapcsolatban arra
hívja fel a figyelmet, hogy az értékelést a tagálla-
mokban különbözõ szigorúsággal fogják végezni,
és ez a vállalatok gazdasági versenyének elfer-
düléséhez fog vezetni. Ebbõl adódnak a követe-
lések:
– biztosítani kell az elõírások gyakorlatba való

átültetésének egységesítését a tagállamok
területén, esetleg átruházni az értékelést a
Veszélyes Anyag Ügynökségre;

– messzemenõen konkretizálni kell az Ügynök-
ség feladatait és pontosítani kell az Ügynökség
és a tagállamok feladatkörének elhatárolását;

– biztosítani kell az elõírások nemzetközi szintû
harmonizálását az EU határain túl is.

Engedélyeztetés
A REACH célja többek között, hogy tudatosan és
célirányosan csökkentse az olyan anyagok fel-
használását, amelyek hosszú távon károsítják az
egészséget vagy a környezetet (CMR, PBT, vPvB
anyagok).

Az egyik legvitatottabb elõírás ezzel kapcsolatos:
a REACH megfordítja a bizonyítás terhét. Ezután
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nem a törvényhozónak kell bizonyítani, hogy az
anyag különösen veszélyes, ezért korlátozása
vagy betiltása a közösség érdekeit szolgálja. 
A bizonyítási teher a gyártót vagy felhasználót 
(a kérvényezõt) terheli: õ bizonyítsa, hogy az
anyag, ill. készítmény felhasználásával kapcso-
latos kockázatot kielégítõ módon tudja kezelni,
vagy hogy a felhasználás szocioökonómiai elõnyei
túlsúlyban vannak a kockázatokkal szemben. 

A REACH szerint a különlegesen veszélyes anya-
gokat felhasználási módjukkal összefüggésben
kell engedélyeztetni. A felhasználó csak az
engedélyezett felhasználási módon kezelheti –
tevékenysége bejelentése után – az anyagot, és
csak abban az esetben, ha ezt egy olyan gyártótól
szerzi be, akinek erre engedélye van. Ha új fel-
használási módot akar alkalmazni, akkor ezt neki
kell engedélyeztetnie.

A különösen veszélyesnek minõsített anyagok
esetében a REACH elõ fogja írni, hogy a beszál-
lítóknak vagy felhasználóknak egy, a Bizottság
által megállapított határidõn belül, ezen anyagok
minden felhasználási módját engedélyeztetniük
kell. Azon anyagokat fogják majd megnevezni,
amelyek esetében a szabályozás elõreláthatóan a
legnagyobb eredményt fogja hozni (Highest
Expected Regulatory Outcome – HERO).

A felhasználó/másodlagos felhasználó
felelõssége, a kis- és középvállalkozások
túlterhelése
A REACH célja biztosítani az információk
áradását a beszállítási lánc elejétõl a végéig és visz-
sza. A gyártó/importáló figyelme ki kell terjedjen
minden olyan felhasználási módra, amit az
ügyfelei (= felhasználói) neki bejelentenek. A fel-
használó kötelessége ellenõrizni, képes-e a veszé-
lyes anyagot a beszállítótól kapott adatok alapján
biztonságosan kezelni. Az ellenõrzés eredmé-
nyeként megfelelõ kockázatmenedzselési intéz-
kedéseket kell foganatosítania. Átveheti azokat a
kockázatmenedzselési intézkedéseket is, ame-
lyeket a gyártó dolgozott ki az adott felhasználási
módhoz. Ha azonban az intézkedések nem felel-
nek meg a felhasználó konkrét technológiájának,
vagy más módon lesznek felhasználva, akkor a fel-
használónak kell felbecsülni a kockázatot, és neki
kell kidolgozni a megfelelõ kockázatmenedzselési
intézkedéseket – továbbá errõl egy rövid jelentést
kell küldenie a Veszélyesanyag-ügynökségnek.

Ellenvetések:
– Az elõírások komplexitása nagyon magas fokú,

sok kis- és középvállalkozás nem lesz képes
ezeket külsõ szaktudás/-tanács nélkül átültetni
a gyakorlatba.

– A finomvegyszerek termelésében, különösen a
kis mennyiségben termelt különleges vegysze-
rek esetében, számos kis- és középvállalkozás
tevékenykedik. Ezek nem lesznek képesek a
nyilvántartásba vétel magas költségeit viselni.

A következményfelmérések eredményei
Az tény, hogy a kis- és középvállalkozások a ren-
delet által jobban meg lesznek terhelve, mint a
nagyvállalatok. De az eredményekbõl nem von-
ható le semmilyen megbízható bizonyíték arra,
hogy a kis- és középvállalkozások egzisztencia-
veszélyeztetõ helyzetbe kerülnének a rendelet
által.

A kis- és középvállalkozások segítése érdeké-
ben megfelelõ irányelveket kell kidolgozni, hogy
õk is teljesíthessék ezt a kötelességüket.

Egészség-, fogyasztó- és környezetvédelem
A környezetvédõk, valamint a munka- és a
fogyasztóvédelemért felelõs személyek azt kifogá-
solják, hogy a törvényhozó már túl sok enged-
ményt tett az iparnak, és ezáltal az eredetileg
magas követelményeket csökkentik, ami nem biz-
tosítja az egészség-, fogyasztó- és környezetvéde-
lem magas színvonalát.

A fogyasztóvédõk azt is kritizálják, hogy az
engedélyeztetés során megengedett az egészség-
ügyi kockázat és a gazdasági haszon egymással
szembeni mérlegelése, ami a fogyasztóvédelmi
szint csökkenésével járhat. Azonkívül az egyes
anyagokhoz kapcsolódó veszélyfelmérés nem
veszi kellõképpen figyelembe az anyagok hal-
mozódási képességét a szervezetben és ennek
következményeit.

Az állatvédõk szerint a fölösleges állatkísérletek
elkerülése csak absztrakt célként van a REACH-
ben megfogalmazva, ami további konkretizálásra
szorul.

Becslések szerint a rendelet hatálybalépését
követõ 15 év alatt az elõírt toxikológiai felmérések
elvégzésére kb. 45 millió kísérleti állatra (elsõsor-
ban patkányra) lenne szükség.

Ha új, állatkísérleteket nem követelõ analitikai
módszerek kerülnének bevezetésre, ez a szám 7,5
millióra lenne csökkenthetõ, az egészségvédelem
hátránya nélkül. A kísérleti állatok 80%-a az
embrió méhen belüli fejlõdését károsító anyagok
vizsgálatához lenne szükséges. Ennek csökken-
tésére vannak kilátások, az EU – 35 intézet
részvételével – jelenleg folyó, állatkísérlet-mentes
eljárásokat kidolgozó multidiszciplináris prog-
ramja eredményeitõl függõen. Feltétlenül szük-
séges azonban a kidolgozott új módszerek gyors
validálása és elfogadása. 
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Az európai gazdaság fejlõdése,
versenyképessége 
A várható negatív kihatások közé sorolják azt is,
hogy a nyilvántartásba vétel jelentõs költségeket
fog a gyártóknak okozni, akik a különbözetet
tovább fogják terhelni a felhasználóra, tehát a ter-
mékek drágulni fognak.

A következménybecslések eredményei
A várható áremelkedés mértéke lényegesen ala-
csonyabb, mint eddig állították.

A tanulmány során megállapították, hogy pl.
bizonyos pigmentek ára a legelõnytelenebb körül-
mények között esetleg 20%-kal nõne. Mivel ezek
az anyagok a végtermékben csak kis mennyiség-
ben vannak jelen, a festék ára max. 2%-kal
emelkedne,  és ez a kiadás sem egyszerre, hanem
több évre elosztva keletkezne.

A másik negatív következmény, amelyre ismétel-
ten utalnak a vita során: az ipar elvándorlása 
az Európai Unióból. A nyilvántartás költségei, a
szigorú elõírások, a vállalat döntéseit korlátozó
szigorú szabályozások ahhoz fognak vezetni, hogy
a vállalatok Európán kívülre fogják helyezni ter-
melésüket.

A következménybecslések eredményei
A megkérdezett vállalatok becslése szerint nem
várható a vállalatok nagymértékû elvándorlása az
EU-ból a REACH következtében, mivel a dön-
téshozatal során más kritériumok az elsõdlege-
sek. Például azok a cégek, amelyek az elmúlt évek
során nagy befektetéseket eszközöltek Európá-
ban, nem szándékoznak ezeket feladni.

Összegzés
Összefoglalva megállapítható, hogy a kezdeti,
nagyon negatív megítélések mérséklõdtek az

elmúlt 2-3 év folyamán. Módosítási tervek szület-
tek, a Bizottság hajlandó ezek figyelembevételére
és pozitív megítélés esetén a tervezet módosí-
tására. A következménybecslések eredményei azt
mutatják, hogy az ipar károsodás nélkül lesz
képes kezelni a változásokat.

A rendelettel kapcsolatos megbeszélések, tár-
gyalások, viták eredményeként élénk tevékenység
folyik mind a tagállamokban, mind az EU kere-
tében. 

A német szövetség területén több projekt is
folyt/folyik a REACH gyakorlati kipróbálására
(Nordrhein-Westphalen, Baden-Württemberg,
Bayern területén). Az eredményeket arra a célra
is fel fogják használni, hogy segédeszközöket dol-
gozzanak ki kis- és középvállalkozások számára,
hogy ezzel könnyítsék a komplex szabályozás
gyakorlatba való átültetését. 

Az NRW-tapasztalatokra épül az az európai
projekt, amely 2004 novemberében indult „Stra-
tegic Partnership on REACH Testing” (SPORT)
címmel. A cél: európai kontextusban kipróbálni,
milyen mértékben ültethetõ át a REACH a gya-
korlatba. A zárójelentés nyilvánosságra hozatalát
2005. július 1-jére tervezték, hogy a tapasztala-
tokat a jogalkotási folyamatban figyelembe lehes-
sen venni.

A REACH jogalkotási folyamatának várható
idõrendje
2005. január 19-én a Parlament ülésén a Bizott-
ság kifejezte hajlandóságát, hogy a REACH-ter-
vezet szövegében bizonyos módosításokat hajtson
végre. Az 1. olvasat lezártát a Parlament 2005
szeptemberére tervezi. A jogalkotási folyamat
lezárása gyors megegyezés és döntés esetén
leghamarabb 2006 második felében várható.

MAGYAR MINÕSÉG
A Magyar Minõség Társaság havi folyóirata.

SZERKESZTÕBIZOTTSÁG
Vezetõje: dr. Róth András. Tagjai: dr. Ányos Éva, Füredi László, Gombkötõ Judit, dr. Helm László, Pákh Miklós, 

Pónyai György, dr. Ring Rózsa, Szõdi Sándor.
Technikai szerkesztõ: Herr Györgyi.

Felelõs kiadó: Takáts Albert.
Szerkesztõség: 1091 Budapest, Üllõi út 25. III. emelet. 

Tel.: (36-1) 456-6956. Fax: 456-6954. E-mail: ujsag@quality-mmt.hu, web: www.quality-mmt.hu.
A folyóirat címlapját és a Magyar Minõség Társaság új arculatát a Marketing Management Service tervezte.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. Tel.: 339-5339, 20/915-6203.
E-mail: mest1@elender.hu.

Nyomda: Grafika Press Nyomdaipari Rt., 1101 Budapest, Monori út 1–3. Felelõs vezetõ: Farkas Tamás vezérigazgató.
Egy szám ára: 750 Ft. Éves elõfizetés tagoknak 6500 Ft, nem tagoknak 9000 Ft. 

Megrendelés, publikáció- és hirdetésfelvétel a szerkesztõségben.
Engedélyezõ szerv: Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium. NYTSZ: B/SZI/1687/1993. HU ISSN-szám: 1416-9576.



MAGYAR MINÕSÉG 7
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MÉRNÖKI SZAKTANÁCSADÁS – OKTATÁS – SZAKFORDÍTÁS

Tehermentesítse a vállalati környezetvédelemért felelõs munkatársait cége szükségleteinek
megfelelõen. Az 1996-ban alapított mérnöki iroda széles körû szolgáltatásokkal áll rendelkezésére a
következõ szakterületeken: vállalati hulladékgazdálkodás, veszélyes áruk szállítása, kémiai biztonság
– veszélyes anyagok és keverékek kezelése.

Eseti és folyamatos szaktanácsadás:
a betartandó elõírások kiválasztása a vállalatnál alkalmazott anyagok és készítmények, elõállí-
tott termékek, keletkezõ hulladékok minõsége és mennyisége függvényében; a megoldandó
feladatok meghatározása; a vállalaton belüli szervezet felülvizsgálása, szükség esetén a hatály-
ban levõ elõírásoknak megfelelõ átalakítás elõkészítése;
termékek és hulladékok besorolása, osztályozása a különbözõ jogszabályok elõírásai szerint;
hulladékkezelõk, -ártalmatlanítók kiválasztása, ellenõrzése;
döntés-elõkészítõ dokumentációk, mûszaki utasítások, kezelési szabályzatok, biztonsági adat-
lapok összeállítása.

Eseti szaktanácsadás az Európai Unió elõírásaival kapcsolatban:
támogatás az EU hulladékgazdálkodással és kémiai biztonsággal kapcsolatos irányelveinek
gyakorlatba való átültetésében,
támogatás német vállalatokkal való együttmûködésben: segítségnyújtás információk beszerzé-
sében a betartandó jogszabályokról, szükséges engedélyekrõl, az illetékes helyekhez való közvetí-
tésben.

Szakszövegek fordítása, mindkét nyelv és mindkét törvénykezés kiváló ismeretében.
Biztonságtechnikai adatlapok ellenõrzése, fordítása, összeállítása magyar és német nyelven.

Vállalathoz kihelyezett oktatás magyarul vagy németül, mindhárom fent említett szakterü-
leten, vezetõ és kivitelezõ munkatársak számára, a munkatársak feladatainak megfelelõ szinten.

Az információáramlás minõsége a REACH-ben
– Dr. Körtvélyessy Gyula*–

* k.gyula@chello.hu

Az EU új vegyianyagrendelet-tervezete, a REACH
az érdekeltek széles körében nagy vihart kavart.
Továbbiakban egy auditor szemszögébõl vizsgá-
lom meg, hogy a vegyi anyagok elõállításánál 
– egészségügyi, környezeti és biztonsági hatások
tekintetében – milyen vevõ–eladó kapcsolatok a
fontosak, milyen információkat kell a szereplõk
között továbbítani, és azok mennyire meg-
bízhatóak. Végül rámutatok arra, hogy sajnálatos

módon a REACH célja nem az, hogy a rendelet
végsõ „fogyasztója” – a lakosság – megfelelõ és
pontos információkat kapjon a vegyi anyagokról,
és így befolyásolhassa azok elõállítását és forga-
lomba helyezését.

Bevezetés
Minden vállalkozás – és nem csak a kifejezett
vegyi anyagokat kémiai reakciókkal elõállító vegyi
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üzem – nagyon sok vegyületet használ. A vállal-
kozást elhagyó termékek, hulladékok, kibocsátá-
sok is vegyi anyagok. A környezetünkkel szoros
anyagi kölcsönhatásban tevékenykedünk.

Ahhoz, hogy a vállalkozás a beérkezõ termé-
kekbõl minél jobb kihasználással tudja gyártani a
vevõi által igényelt termékeket, jól kell szerveznie
nemcsak belsõ életét, hanem a többi vállalkozás-
sal való kapcsolatát is. Erre születtek az elmúlt
években, évtizedekben az irányítási rendszerek, 
a folyamatok egy-egy fontos vonását kiemelve. 
A minõség, a környezet, a biztonság, az egészség-
védelem stb. néhány fõ szempont, melyek mentén
a vállalkozást irányítani kell. Az irányítási szab-
ványok – mindenki által elfogadott módon –
megadják azokat a követelményeket, melyeket
teljesíteni kell. Az irányításirendszer-szabványok
bevezetése önkéntes, de persze a verseny által
egyre inkább kikényszerített vállalás.

Ehhez hasonló önkéntes kezdeményezés az
iparban az egész világon elterjedt, Felelõs Gon-
doskodás (Responsible Care) program. Ebben a
vállalkozások felvállalják, hogy miként mûködnek
együtt – egy fenntartható fejlõdés elérése érde-
kében az egészség-, a biztonság-, a környezet-
védelem területén – a beszállítóikkal, házon belül
és a vevõikkel. Fontos része ennek a programnak
a Termékgondoskodás (Product Stewardship),
mely szerint a terméket kibocsátó mindent
megtesz a termék kifejlesztésétõl annak végsõ
elhelyezéséig, a teljes életciklusban azért, hogy az
biztonságos legyen, és a környezetet minimálisan
vagy egyáltalán ne szennyezze. Azt is felvállalja,
hogy erõfeszítéseirõl kommunikációt folytat az
érdekelt felekkel.

Az önkéntes ipari kezdeményezések mellett jól
felismerhetõ egy másik folyamat is. A társadalom
a médián keresztül nyomást gyakorol a törvény-
hozókra. A létrejövõ törvények és rendeletek már
elõírják, hogy a fenti területeken milyen „visel-
kedés” kötelezõ. Magyarországon a vegyi anya-
gokra 2000-ben hozták meg az EU-tól átvett
Kémiai biztonsági törvényt és a csatlakozó szabá-
lyozásokat. Az EU több évtized alatt kialakult,
hosszú szabályozófolyamatában nem vettünk
részt, de 2004 óta kötelezõen mûködtetnünk kell
az EU-elõírásokat.

A REACH a Registration (bejegyzés), Evalua-
tion (értékelés), Authorization (engedélyezés) of
Chemicals-ból alkotott betûszó. Ennek az a
lényege, hogy az új vegyi anyagokat – éves termelt
mennyiségtõl függõ mélységben – engedélyhez
kötik. A régi irányelvek szerint ugyanis az 1981.
szeptember 18-i fordulónappal bejelentett, már
használatban lévõ 100–106 vegyi anyagot az ún.
EINECS-listára tették, és ezeket szabadon lehet
forgalmazni. Az ezt követõen piacra kerülõ vegyi

anyagokra (ELINCS-lista) ezzel szemben igen
szigorú szabályozást vezetnek be. Ez nagymérték-
ben hátráltatná az EU-ban az innovációt, az USA-
hoz vagy Japánhoz képest. Ugyancsak gondot
okoz, hogy az anyagok kockázatértékelése, melyet
a hatóságoknak kellett (volna) végrehajtania,
csak igen lassan haladt.

Ehelyett az új szabályozást eleve nem irányelv-
nek, hanem rendeletnek tervezik, hogy minden
tagállamban ugyanolyan formában, egységesen és
hamar életbe léphessen. Minden anyagra azonos,
de a termelt és/vagy forgalomba hozott mennyi-
ségtõl függõ (1–10–100–1000 tonnás éves limitek-
ben) egyre növekvõ számú vizsgálatot és 10 tonna
felett kémiai biztonsági értékelést kell a gyártó-
nak és/vagy az importálónak elvégeznie. Tehát a
feladat és a felelõsség átkerül az iparhoz. A már 
a piacra bevezetett anyagok (phase in) csak annyi
felmentést kapnak, hogy amennyiben elõzetesen
bejegyeztetik õket (pre-registration), akkor a
REACH hatálybalépésekor nem azonnal, hanem
csak 3, 6, ill. 11 év múlva (a >1000 t, a 1000–10 és
az 10–1 tonnás határnak megfelelõen) kell a be-
jegyeztetést elvégezni. Egy másik könnyítés, hogy
az egyre növekvõ számú (és drágább) vizsgálatok
eredményeinek csak az elsõ két, kisebb volumen-
határ esetén kell már a bejegyeztetésnél készen
lennie, a 100 t felett elõírt további vizsgálatok
közül a bejegyeztetésnél csak a már meglévõ vizs-
gálati adatokat kell beadni, és a még elvégzendõ
vizsgálatokra elég javaslatot tenni. Elvégzésükre
a hatósággal való egyeztetés után kerül sor. A cél
a gerincesállat-kísérletek számának csökkentése
és a vizsgálati adatok megosztása.

A bejegyzéseket egy Központi Vegyianyag-ügy-
nökség gyûjti, majd átadja az érdekelt nemzeti ha-
tóságnak, ahol mind a dokumentumokat (határ-
idõre), mind pedig az anyagot (a hatóságok által
kialakított tervnek megfelelõen) értékelik. Ettõl
teljesen függetlenül folyik, a XIII. mellékletben
elhelyezendõ, komoly aggodalomra okot adó (pl.
rákkeltõ, szaporodásgátló stb.) vegyületek enge-
délyeztetése (Authorization), illetve – az eddig is
mûködõ – vegyianyag-korlátozás.

A REACH nagyon fontos és új vonása, hogy a
vegyületekre és a felhasználásokra koncentrál. 
A termékeket három csoportba osztja: anyagok 
(a tiszta vegyületek), készítmények és árucikkek.
A kémiai továbbalakítás esetén a kiindulási anyag
az azt elõállítónál intermediernek minõsül, és
bizonyos feltételek esetén csak a már meglévõ
információkat kell bejegyzéshez mellékelni. Ha az
intermedier volumene meghaladja az 1000 t/év-
értéket, akkor is csak az 1–10 tonna tartomány-
nak megfelelõ, korlátozott számú vizsgálat kell. 

A REACH további jellemzõje, hogy nemcsak az
EU-ban gyártónak, hanem a nem EU-országból
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importálónak is volumenének megfelelõen be kell
jegyeztetni az anyagot, akár tisztán hozza be,
akár készítményben, akár – bizonyos feltételek
fennállása esetén – árucikkben. 

A REACH és az irányítási rendszerek
A REACH és az irányítási rendszerek néhány
fontos kapcsolódási pontjáról kell szólni:

– a beszállítók, a vevõk és az adott gyártó vál-
lalkozás információs kapcsolata (informá-
cióáramlás a felhasználói láncban),

– a vizsgálati adatok pontossága,
– a „vevõi elégedettség” vizsgálata.

Információáramlás a felhasználói láncban
Minden, végsõ soron a fogyasztóhoz eljutó termék
hosszú átalakulási láncon megy keresztül. A „fel-
használói lánc” azon vállalkozások sorozata, ame-
lyek valamilyen mûveletet végeznek a terméken.
Néhány – egyáltalán nem kémiára koncentráló,
de az „anyagot a láncon követõ” – példa:

Földgázbányászati vállalkozás – földgáz –
Finomító – tisztított földgáz – Földgázelosztó –
vezetékes gáz a konyhában.
Vegyialapanyag-gyártó – vegyi alapanyag –
Finomkémiai gyártó – kozmetikai hatóanyag –
Kozmetikaikészítmény-keverõ – kozmetikum –
Csomagolóüzem – kozmetikumot tartalmazó
flakon – Nagykereskedõ – Kiskereskedelmi
üzlet – Fogyasztó.
Vegyialapanyag-gyártó – vegyi alapanyag –
Finomkémiai gyártó – korróziógátló hatóanyag
– Készítménykeverõ – korróziógátló készít-
mény – Csomagolóüzem – korróziógátló készít-
ményt tartalmazó tartály – Autógyártó – kor-
róziógátolt lemez – Autó-nagykereskedõ –
Autó-kiskereskedõ – Boldog autóbirtokos.
Kõolaj-bányászati vállalat – kõolaj – Finomító –
vegyipari benzin – Petrolkémiai vállalat –
propilén – Polimerizáló vállalat – polipropilén –
Kompaundáló vállalat – polipropilén-kom-
paund – Fröccsöntõ vállalat – autó-lökhárító –
Autógyártó – autó – stb.

Jól érzékelhetõ, hogy bár az igen bonyolult lánco-
latból csak egy-egy szálat fûztem ki, de ahhoz,
hogy a kívánt, lakossági végtermék létrejöjjön,
sok más – hasonló – szálnak kell befûzõdni.

Akármelyik szálat tekintjük végig, jól látható,
hogy a folyamat valahol a természetben megta-
lálható anyagokkal indul, ezekbõl alapanyagok,
majd valamilyen hatóanyag készül. Ezek még
mind a REACH anyagfogalmába tartoznak. Ezt
követõen több ilyen anyagot készítménnyé ke-
vernek (korróziógátló, kozmetikum, kompaund),
mely nagyszámú tiszta anyagból áll össze, de még
mindig az anyagok a fontosak benne, nem pedig
magának a terméknek a formája (nincs is neki).

De mikor a kompaundból lökhárító készül, az már
árucikk, a lökhárítónál, a gyerekjátéknál, az autó-
nál a forma sokkal fontosabb, mint az az anyag,
amibõl készült. A forma adja a használati értéket.  

A három típus közti megkülönböztetés azért
fontos, mert a rendelettervezet ezekre alapvetõen
eltérõ bejegyeztetési követelményeket határoz
meg.

Az irányításirendszer-szabványok – és a válla-
latok jól felfogott érdeke – már eddig is elõírták,
hogy a felhasználói láncban elhelyezkedõ vállal-
kozás mind tovább, a vevõ felé, mind visszafele, a
beszállítói felé információt adjon, illetve kérjen a
termékrõl. A REACH azonban ennél jóval tovább
megy: az alapanyagot gyártó vállalkozásnak a 
biztonsági adatlapban (MSDS) nemcsak az eddig
szokásos, elég általános, kevéssé használható (és
gyakran csak az adathiányt jelzõ) információt kell
megadnia, hanem:

– Be kell gyûjtenie a teljes szállítói láncból,
hogy az õ anyagát mire használják.

– Ezt követõen, felhasználva mindazon vizsgá-
latokat, melyeket az anyagra a rendelet elõ-
írásainak megfelelõen elvégzett, meg kell fo-
galmaznia, hogy az adott felhasználásnál mi-
lyen intézkedéseket kell a vevõjének hoznia. 

– Ezeket tovább kell adni a biztonsági adatlap-
ban a felhasználói lánc mentén, minden
egyes lépésre. Tehát a kozmetikai hatóanyag
gyártója megadja annak a készítménygyártó-
nak, aki a komponenseket összekeveri. Eb-
ben az esetben a keverésnél felmerülõ egész-
ségügyi, környezeti problémákra kell választ
adnia. A készítményt pl. kozmetikumként
vagy korróziógátlásra felhasználó lakos vagy
vállalkozás szintén eligazítást kell hogy
kapjon a biztonságos felhasználás feltéte-
leirõl.

A készítménygyártók és a további felhasználók
ezt az információt használják, de – ha új fel-
használást vezetnek be – jelezniük kell a szállítási
láncban elõttük állónak, hogy az arra vonatkozó
intézkedések is bekerülhessenek az MSDS-be. Ha
– pl. piaci érdekbõl – ezt nem akarják, az infor-
mációgyûjtési és bejelentési felelõsség rájuk száll.

A vizsgálati adatok pontossága
A REACH szerepe – sok kritikusa szerint – csak
annyi lesz, hogy a vegyi anyagokról elkészülnek a
veszélyes tulajdonságaikat megmutató fizikai-
kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai vizsgálati
adatok. Minden, a mérésüggyel foglalkozó szak-
ember tudja, hogy

– a szükséges mérési pontosságot az adatok fel-
használási célja határozza meg, és ezt a
mérés elvégzése elõtt már tudnunk kell, mert

– a mérési pontosság pénzbe kerül.
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Egy-egy jellemzõt tehát csak akkora pontossággal
érdemes megmérni, amelyre azok felhasználá-
sánál szükség van, és amennyiben a végsõ dön-
téshez több adatot kell használnunk, a döntés
jóságát a legkevésbé pontos adat bizonytalansága
fogja meghatározni. 

Érdemes ebbõl a szempontból átvizsgálni a Dán
Nemzeti Hatóság által a toluolra elvégzett koc-
kázatelemzést, kiragadva belõle egyetlen mérést,
mely a toluol vízoldhatóságára vonatkozik. (Egy
toxikológiai vagy ökotoxikológiai mérés nyilván-
valóan sokkal fontosabb, de megértésük vagy
leírásuk is nehezebb, ezért választottam ezt az
egyszerû, mindenki számára érthetõ példát.)

Mindenki úgy gondolhatja, hogy a toluol fizi-
kai-kémiai adatai egyértelmûek, és az irodalom-
ban fellelhetõek. Ezzel szemben a vízoldhatósági
adatok sem egyértelmûek: hiába van 21 irodalmi
mérési adat, ezek mind más-más hõmérsékletre,
vízfajtára (desztillált vízre, ivóvízre vagy tenger-
vízre) vonatkoznak, és természetesen a mérési
módszer is és az eredmények is esetenként elté-
rõek. Ezért a kockázatelemzés készítõi önkénye-
sen kiválasztottak egy-egy 20 és egy 25 °C-ra és
ivóvízre vonatkozó mérést (515 és 535 mg/l). 
A kockázatelemzés több helyen arra hivatkozik,
hogy néhány adat nincs validálva. Ez felhívja a
figyelmet arra, hogy – tudományos megközelítés-
sel – az alapvetõ gond ott van, hogy hiányzik a
REACH-bõl annak a követelménynek a meg-
adása, hogy egy kockázatelemzéshez milyen pon-
tosságú vizsgálati adatok szükségesek. Nyilván-
valóan nem érdemes a vízoldhatóságot három-
értékes jegyre mérni – az adatok alapján kb. 1%
lehet a mérések megbízhatósága –, ha ezt köve-
tõen a kockázatelemzésben a terjedési modellek
pontossága (illetve inkább pontatlansága) 100%,
vagy egy másik, az értékeléshez szintén szükséges
toxicitási mérés is ennyire pontatlan. A végsõ
döntést ugyanis úgy hozzák meg, hogy az élõ-
vízben megjelenõ toluol számított koncentrációját
elosztják a még hatást nem okozó – elõírások
szerint számított – koncentrációértékkel. Ha az
eredmény 1 felett van, akkor valamilyen intéz-
kedést kell hozni a kikerülõ toluol mennyiségének
és koncentrációjának csökkentésére, ha alatta,
akkor megnyugodhatunk. Látható, hogy minden
elvégzett mérés csak modellezi a valóságot, hiszen
lehet, hogy egy másik esetben nem ivóvíz, hanem
tengervíz van, amely valószínûleg nem pont 20
vagy 25 °C-os, és az expozíció minden bizonnyal
nem a méréshez használt Daphnián történik,
hanem pl. harcsán. 

A kockázatértékelésben többször emlegetett, „a
mérési módszer validálása” azt kellene hogy

jelentse, hogy képes-e a módszer arra a mérési
bizonytalanságra (pontosságra), amire a mérési
eredményt felhasználónak szüksége van. A tanul-
mányt átolvasva ez nem igazán bizonyosodik be:
egyrészt vannak olyan mérési eredmények,
melyek több nagyságrenddel pontosabbak a szük-
ségesnél. A toxikológiai-környezetvédelmi adatok
tekintetében a kockázatértékelés szinte minden
végpontra tud állatkísérletes, sõt humántapaszta-
latokon is alapuló vizsgálati adatot megadni, ezek
azonban messze vannak attól, hogy minden vég-
pontnál a REACH vizsgálati elõírásainak meg-
felelõ, „validált”, egy végpont – egyetlen „biztos”
adat eredményt mutassanak, ami a kémiai biz-
tonsági elemzéshez kellene. A tanulmány nem
tesz mást, csak ezekbõl kiválasztja a leginkább
bizonyosnak és az értékelés szempontjából legbiz-
tonságosabbnak mutatkozó (legnagyobb toxicitás-
ra mutató) adatot, ezután még 10-es vagy más
biztonsági faktorokat alkalmazva elvégzi a kibo-
csátásokból a szokásos (várható koncentráció/biz-
tonságos koncentráció) összehasonlításokat. Igen
nagy munkával, jó néhány termelõ- és más, to-
luolt használó üzem termelési és kibocsátási
mérési adatait felhasználva végzik el ezt a kocká-
zatelemzést. Bizonyos esetekben megállapítják,
hogy nincs aggodalomra ok, máskor további
kockázatkezelési intézkedéseket javasolnak. Ezek
a megállapítások azonban általánosak és semmit
sem jelentenek egy-egy konkrét termelõ- vagy,
ami sokkal fontosabb, felhasználóüzem kockázat-
értékelésére, hiszen ott a körülmények teljesen
eltérõek lehetnek az EU hivatalos kockázat-
elemzésében példaként vett vállalatokétól.

A REACH és az azt használó „vevõk”
A minõségirányítási területen munkálkodó szá-
mára teljesen világos, hogy bármilyen tevékeny-
ség értékelésének csak akkor van értelme, ha 
– amennyire lehet pontosan – kitûztük az el-
érendõ célt. Majd, mikor elvégeztük a feladatot,
akkor összehasonlítjuk ezzel az elért eredményt
(minõsítõ ellenõrzés). Még jobb, ha az adott „ter-
méket” átvevõ belsõ vagy külsõ vevõ véleményét
is kikérjük arról, hogy mennyire sikerült elérni a
tervezett eredményt (érvényesítõ ellenõrzés). 

A REACH rendelettervezetet megfogalmazó
EU-bizottság – ahogy ez egészen természetes –
két egymással ellentétes célt fogalmazott meg:

– az egészség és a környezet védelme,
– az EU-ipar versenyképességének javítása.

A rendelettervezet 2003. október végi megszüle-
tésével egyidejûleg a Bizottság már publikált egy
hatástanulmányt a „minõsítõ ellenõrzésrõl”. Ezt
követõen legalább 60, EU-s, országos és helyi vál-
lalkozási hatástanulmány született. Ezek nem
adtak, nem is adhattak egyértelmû választ a fenti
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két cél kielégítésére, hiszen ezek mennyiségi meg-
fogalmazása lehetetlen. Nehéz elõre megmon-
dani, hogy mennyivel fog javulni dolgozóik egész-
sége vagy csökkenni a környezetszennyezés attól,
hogy az ipar sok anyagnak megméri a veszélyes
tulajdonságait, és további intézkedéseket vezet
be. Az egyértelmû, hogy az EU iparának verseny-
képessége nem fog javulni, sõt. Hiszen sem az EU,
sem az USA vegyipari cégei nem fognak oda
befektetni, ahol jelentõs anyagi és adminisztratív
nehézségek gátolják a vegyipari és feldolgozóipari
termelést, inkább elmennek Távol-Keletre.

Azt kellene inkább végiggondolni, hogy kik a
vegyi anyagok „vevõi”, és kik a „vevõk” egy új 
vegyianyag-rendeletre.

Amint az elhangzottakból látható, minden
vegyianyag hosszú pályát fut be, mire a végsõ
vevõjéhez, általában a lakossághoz ér. Az egyik
„vevõ” a közbensõ felhasználó, a papír-, élelmi-
szer-, fémfeldolgozó-, autó-, textil-, bõr- stb. ipar,
õket leginkább a vegyi anyagok „használati érté-
ke” érdekli: fejtsék ki azt a hatást, amire az adott
felhasználásnál szükség van. Nagyon sajnálatos,
hogy õket a kémiai biztonsági kérdések (egész-
ségügy, környezetvédelem) kevéssé érdeklik, nem
igénylik, nem használják a biztonsági adat-
lapokat. A REACH erre vonatkozó elõírásai el-
veikben erre irányulnak, de az igen bonyolult fel-
használói láncokban nehezen képzelhetõ el, hogy
az információk eljutnak majd a feldolgozókhoz.
Az itt a legfontosabb kérdés, hogy milyen infor-
mációra van a felhasználónak szüksége. Az eddigi
vegyianyag-szabályozások és a REACH is arra
készült, hogy a felhasználók az anyagok veszé-

lyességérõl és felhasználási szabályairól a bizton-
sági adatlapban és a címkén lévõ R (Risk) és S
(Safety) mondatok útján tájékozódjanak. Ez a
módszer lassan már 30 éves, és – a felmérések
szerint – a „vevõk” alig használják. Sokkal
fontosabb lenne számukra egy olyan képi infor-
máció, amelyik megmutatja, hogy miként kell az
adott terméket biztonságosan használni. Egy, 
a mai információs technológiának megfelelõ
megoldást mutat a www.sustainable-cleaning.com
honlap.

A másik vevõréteg, a lakosság, szintén nem ol-
vasgatja az apró betûkkel a termékekre írt veszé-
lyességi jelzéseket, vagy ha igen, akkor csak pl. az
E-számokat vagy egy-egy, a média által éppen
felkapott vegyület nevét keresi. A gond ott van,
hogy nem kap pontos és hiteles információt, és
ezért a „vegyszerek” veszélyességével foglalko-
zik, ahelyett hogy a kockázatokat mérlegelné,
ugyanúgy, mint mikor kocsiba ül vagy repülõre
száll. 

A fõ probléma tehát az, hogy a REACH
kitûzött célja nem a „vevõk” bizalmának erõsí-
tése. Nem azt célozza, hogy a gyártó – a rendelet-
ben megadott kötelezettségeit teljesítve – a
média és a lakosság megfelelõ informálásával a
vegyi anyagok elleni – néha indokolt, néha indo-
kolatlan – tiltakozást a helyes irányba terelje.
Pedig ezt követõen a jól informált lakosság pozi-
tív vásárlási döntéseivel az ipari termékek
választékát a környezetbarát és kevésbé koc-
kázatos irányba mozdítaná. Véleményem szerint
ezzel érné el a REACH a kívánt hatást, a kémiai
biztonságot.

Az építõiparban használt faanyagok védelme
az EU elõírásainak tükrében

– Dr. Király Béla*–

Az Európai Unióhoz történõ csatlakozás,
valamennyi faanyagvédõszer-gyártó, -for-
galmazó, -felhasználó életében változásokat
hozott. A korábbi gyakorlathoz képest nem-
csak az EU minõség-, hanem biztonságpoli-
tikája is merõben eltért a megszokottól.
Megszokhattuk már, hogy újabb és újabb
rendszerek bevezetését kell elvégeznünk.
Hamarosan meg kell ismerkednie a vegy-
iparnak az elõterjesztés alatt álló REACH
„Registration, Evaluation, Authorisation of
Chemicals” (magyarul: vegyi anyagok nyil-

vántartása, értékelése és engedélyezése)
rendszerével is. A magyar faanyagvédõszer-
gyártóknak ez kisebb terhet jelent, mert
nincs magyar hatóanyaggyártás, és a ter-
mékek kizárólag importalapanyagokat tar-
talmaznak.

A 80-as évekhez képest alapvetõ változás történt
a faanyagvédõ szerek struktúrájában. Néhány
korszerûtlen készítményt leszámítva, a védõ-
szerek kínálati skálája megegyezik bármely EU-
tagállaméval. Az európai trendnek megfelelõen

* Faanyagvédelmi szakértõ.
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túlnyomórészt a „környezetbarát” készítmények
teszik ki a paletta nagy részét. Csak azok a cégek
kerültek piaci hátrányba, amelyek semmit sem
tettek az elmúlt 15 év alatt a termékeik fejlesz-
tésére.

A magyar jogrendszerbe beépülõ uniós jogszabá-
lyok alapvetõen megváltoztatták a több évtizede
kialakult gyakorlatot. Új minõségpolitikai rend-
szerek léptek be, felváltva a régi gyakorlatot,
amely rendszerben ha valaki egyszer kapott egy
engedélyt, akár 30 évig is forgalmazhatta a ter-
méket anélkül, hogy bárki közben ellenõrizte
volna. Megpróbálom áttekinteni a jelenlegi hely-
zetet, kitérve a faanyagvédõ szerek egészség- és
környezetvédelmi vonatkozásaira is.

Régi szabályozás
Több évtizeden keresztül jól mûködött az – 1963-
as Erdõtörvény Faanyagvédelmi Szabályzata
alapján kiépült – ún. FM-es rendszer. Ennek
keretében a Faipari Kutatóintézet vagy az Erdé-
szeti és Faipari Egyetem vizsgálati jegyzõkönyvei
és az Országos Közegészségügyi Intézet szak-
véleménye alapján az FM adta ki az engedélyeket.
A 245/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet kivette a
faanyagvédelmet a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium felügyelete alól anélkül, hogy más minisz-
térium felügyelete alá helyezte volna. Ebbõl
következõen a faanyagvédõ szerekre egyrészt a
veszélyes és az építési célú anyagokra érvényes
általános szabályok vonatkoztak, másrészt a bio-
cid tartalmú építési anyagok közé kellett õket
sorolni, tehát mindkét terület jogszabályainak
meg kellett felelniük. 

Új szabályozás
Ezt a területet a kémiai biztonságról szóló 2000.
évi XXV. törvény és a hozzákapcsolódó számos
miniszteri rendelet szabályozza. 

A veszélyes és biocid anyagok felügyelete az
Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) és az
ÁNTSZ felügyelete alá tartozik. A gyártóknak és
a forgalmazóknak a veszélyesanyag- és a biocid-
bejelentéseket [38/2003. (VII. 7.) ESzCsM–FVM–
KvVM rendelet szerint] az OKBI-nek kell meg-
tenniük. 

A védõszerek felhasználóinak a használatra
vonatkozó bejelentést a területileg illetékes
ÁNTSZ-nek kell megtenniük, akik a felhasználás
helyszíni ellenõrzését is végzik. 

Mára valamennyi, e területet szabályozó tör-
vény és rendelet életbe lépett, a kialakult rend-
szer mûködik, de bõven van még lemaradásunk.
Több forgalmazó még a mai napig sem ren-
delkezik bejelentett magyar nyelvû biztonsági
adatlappal. Számos szakfelhasználó (fatelep,

építési vállalkozás stb.) nem jelentette be az
ÁNTSZ-nek, hogy a telepen faanyagvédelmi
kezelést végez. Az ellenõrzés folyamatosan szi-
gorodik, a büntetéstételek emelkednek, a jogsza-
bálysértõ telepek már eddig is milliós nagyság-
rendû büntetéseket fizettek.

Eközben folyamatosan nõ a piac igénye a
védõkezelt faanyagok iránt. A forgalmazóknak, a
kivitelezõknek tehát fontos anyagi érdekük, hogy
szakszerûen védõkezeljék a faanyagot, ismert és
betartott jogszabályi háttérrel, korrekt mûszaki
és biztonságtechnikai körülmények között.  

A szabályozás rendeleti háttere
A faanyagvédõ szer engedélyezése terén jelentõs
változást hozott, az „Építési termékek mûszaki
követelményeinek, megfelelõségigazolásának,
valamint forgalomba hozatalának és felhasz-
nálásának részletes szabályairól” szóló 3/2003. 
(I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet. E
rendelet 2. § (1) bekezdése szerint építési termék 
(a továbbiakban: termék): minden olyan anyag,
szerkezet, berendezés vagy több, különbözõ rész-
bõl összeállított elem, amelyet azért állítanak elõ,
hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék.
Itt az állandó jelleg meghatározó, mert az ideig-
lenes beépítésû termékekre nem vonatkozik. A
faanyagvédõ szereknek, pl. tetõszerkezeten
30–50 évig is ki kell fejteniük a hatásukat.
Országos  Lakás- és Építési Hivatal állásfoglalása
szerint nem közvetlenül a faanyagvédõ szerre,
hanem a faanyagvédõ szerrel kezelt fára kell
alkalmazni, a higiénia, egészség- és környezet-
védelem követelményeit. Ez egy kicsit fából
vaskarika, mert faanyagvédõ szer nélkül nincs
védõkezelt faanyag. Ha nem megfelelõ a védõszer
és a technológia, akkor nem lesz tartós a be-
épített faanyag sem. És az nem a faanyag hibája.
Érdekes kérdés, ha nem új, kezelt faanyagot
építünk az épületbe, hanem rekonstrukció során
kezeljük a meglévõ tetõszerkezetet, akkor minek
minõsül a faanyagvédõ szer?

A fenti rendelet 3. §-a szerint:
(1) Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy
beépíteni csak megfelelõségi igazolással ren-
delkezõ, építési célra alkalmas építési terméket
szabad.
(2) Építési terméket építménybe betervezni akkor
szabad, ha arra jóváhagyott mûszaki specifikáció
van. 
(3) Építési célra alkalmas a termék, ha a gyártó
utasításainak és az építészeti-mûszaki terveknek
megfelelõ, szakszerû beépítést követõen, a termék
teljes tervezett élettartama alatt, rendeltetés-
szerû használat és elõírt karbantartás mellett, az
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építmény – amelybe a termék beépítésre kerül –
kielégíti az alapvetõ követelményeket.

A rendelet 4. §-a szerint a megfelelõségigazolási
eljárás alapját a következõ jóváhagyott mûszaki
specifikációk képezik:
– magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosí-

tott harmonizált szabvány,
– az Európai Unióhoz való csatlakozást követõen

az Európai Mûszaki Engedély (ETA),
– az Építõipari Mûszaki Engedély (ÉME).

A faanyagvédõ szerek minõsítési rendszerét, spe-
cifikációját Magyarországon az Építésügyi Minõ-
ség-ellenõrzõ és Innovációs Kht. (az ÉMI) dolgoz-
ta ki, és ez alapján végzi az ÉME engedélyek
kiadását. Azért itt is van egy joghézag, mert a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyetlen
szervezetet sem jelölt ki a faanyagvédõ szerek
vizsgálatára, miközben követelmény a megfelelõ-
ség igazolása. Tehát a faanyagvédelem mostoha-
gyerek lett. A faanyagvédõ szereknek nincs EN
termékszabványa, nincs CE jelölésük, csak vizs-
gálati szabványok léteznek. 

Új szabályozás gyakorlata
Használni csak bevizsgált védõszert szabad. A
védõszer hatásosságát gombatenyészeti vizsgálat-
tal ellenõrzik az MSZ EN 113:2001 számú
„Faanyagvédõ szerek. A farontó bazidiumos gom-
bák elleni megelõzõ hatásosság meghatározásá-
nak vizsgálati módszere. A hatásosság határérté-
kének meghatározása.” címû szabvány elõírásai
alapján. A faanyagvédelmi hatásossági vizsgálatot
nálunk a Nyugat-magyarországi Egyetem Fa-
anyag-tudományi Intézetének Gyarmati Béla
laboratóriuma végzi el.

Az ún. „FM-engedélyes” faanyagvédõ szereket az
elõbbi rendelet alapján újra kell minõsíttetni. 
A fenti törvény értelmében minden beépített
anyagról „Szállítói Megfelelõségi Igazolást” kell
kérni, illetve kiadni. Ennek értelmében meg-
felelõségi igazolást kell kiadni a faanyagvédõ szer-
rel kezelt (permetezett, áztatott, telített stb.)
építési célú fûrészáruról is, amelyen szerepelni
kell a védõszer-tanúsító szervezet – esetlegesen
ÉME engedély – számának is!

Ezen a területen a hatósági szerepet az
Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal és az
Országos Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség látják
el, akik az ÉMI-vel kötött együttmûködési megál-
lapodás értelmében közösen ellenõrzik a faanyag-
védõszer-forgalmazókat és (a kezelt) építési
faanyagot kibocsátó fatelepeket. Egyelõre ennek a
megállapodásnak kézzelfogható eredménye még
nem tükrözõdik a gyakorlatban.

Komoly szigorítás történt a rákkeltõ hatású
faanyagvédõ szerek (pl. Tetol RKB, Mikotox B)
forgalmazása terén is. „A foglalkozási eredetû
rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl s az általuk
okozott egészségkárosodások megszüntetésérõl”
szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet értelmében
ezeket a készítményeket kiskereskedelmi forga-
lomba hozni tilos! 

Kizárólag szakfelhasználók alkalmazhatják
ezeket az anyagokat, csak az elõbbi rendelet sze-
rinti rákkeltõanyag-bejelentés és mintegy 20 féle
biztonsági és nyilvántartási elõírás pontos be-
tartása mellett. Az ellenõrzés szigorúságát talán a
büntetések nagysága jellemzi legjobban. Tudunk
olyan esetrõl, amikor az ÁNTSZ Tetol RKB sza-
bálytalan használatáért 4,5 millió forintos bün-
tetést szabott ki, ezenfelül az áztatókád körül
teljes földcserét írt elõ. Az elõrejelzések szerint
hamarosan várható ezeknek az anyagoknak a tel-
jes betiltása. 

Változás történt az égéskésleltetõ anyagok enge-
délyezése területén is. A BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatóság állásfoglalása és a
15/2004. (V. 21.) BM rendelet szerint 2004. május
1-jétõl, az égéskésleltetõ anyagok forgalomba-
hozatalához, felhasználásához a 3/2003. (I. 25.)
BM–GKM–KvVM együttes rendelete szerinti
Építõipari Mûszaki Engedély (ÉME) beszerzése
szükséges. Tûzvédelmi Megfelelõségi Tanúsít-
vány (TMT) és BM OKFI egyetértõ nyilatkozatá-
nak beszerzése nem szükséges. 

Környezetvédelem
Ezen a téren nagyon komoly hiányosságaink van-
nak. Néhány nagyobb szakfelhasználót kivéve,
alig találunk olyan felhasználót, ahol a kád- és
védõszermaradékokat megfelelõen gyûjtenék.
Elõfordult például, hogy a kádmaradékot – ko-
moly környezeti kárt okozva – kommunálishulla-
dék-lerakóba szállították. 

A megelõzõ faanyagvédelem leggyakoribb módja
az áztatás. Ennek során a faanyagot meghatáro-
zott ideig védõszeroldatban tartjuk. (Meg kell
jegyezni, hogy a szaknyelv „áztatás” alatt a 8 órán
túli oldatban tartást ért, de a köznyelv a szokásos
20–60 perces „bemerítést” is áztatásnak nevezi,
ezért a jobb érthetõség kedvéért maradunk az
áztatásnál.) 

Történt azért elõrelépés is ezen a területen. Az
utóbbi idõben egyre több helyen alkalmaznak ket-
tõs falú gépi áztatókádakat. Amellett, hogy ezek-
kel a berendezésekkel lényegesen jobb és egyen-
letes minõségû védõkezelést lehet megvalósítani,
a környezetvédelmi elõírásokat is szinte kizárólag
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az ilyen berendezésekkel lehet betartani. A hul-
ladékkezelés ellenõrzését elsõsorban a területileg
illetékes Környezetvédelmi Felügyelõségek vég-
zik, de végezhet ellenõrzést az ÁNTSZ is, mert a
környezetszennyezésnek egészségügyi következ-
ményei vannak.

Alapvetõ környezetvédelmi elv – amelyet a
környezetvédelmi felügyelõségek is kõkeményen
betartatnak –, hogy a védõszer, mint veszélyes
anyag, mûszaki hiba vagy baleset esetén sem
kerülhet a környezetbe, talajba, csatornába stb.
Az elõírásokat úgy lehet teljesíteni, ha kettõs falú
áztatókádakat használunk, a védõszer- és a kád-
maradékot a begyûjtésre jogosult cégnek átadjuk,
és megtesszük a jogszabályokban elõírt bejelen-
téseket.

Az építkezés helyszínén történõ faanyagvédelem
tilos, kivéve a vágásfelületek utólagos kezelését, a
kész szerkezetek védelmét, valamint a régi szer-
kezetek ún. megszüntetõ faanyagvédelmi mun-
káit! 

A költségek miatt nem lehet minden építkezés
helyszínén kiépített, bejelentett faanyagvédelmi
rendszert kialakítani, amely pedig elõfeltétele az
engedélyezett faanyagvédelmi munkának. Ma

már nem engedhetõ meg a kifóliázott, földbe ásott
gödörben vagy az 1 mm-es lemezbõl készült, félig
földbe ásott kádban történõ áztatás. Ezek nem-
csak a környezetre jelentenek veszélyt, hanem
súlyos munkabaleseti kockázatot is jelentenek. 

Az ács kivitelezõknek és a készház-építõknek
az elmúlt évek során már fel kellett volna készül-
niük arra, hogy csak fatelepeken, ellenõrzött
körülmények között kezelt, Szállítói Megfelelõ-
ségi Igazolással ellátott fûrészárut építhetnek be. 

Új az ellenõrzésben, hogy az ÁNTSZ nem csak a
fatelepeket, hanem az építkezések helyszínét is
egyre gyakrabban ellenõrzi. A szabálytalan hely-
színi kezelésekért a közelmúltban kirótt, egyen-
ként többmilliós büntetések is bizonyítják, hogy a
hatóságok komolyan gondolják a rendteremtést,
és igazodva az uniós követelményekhez, minden-
kivel be kívánják tartatni az elõírásokat. 

A jelenlegi rendszer hiányosságai
A jelenlegi rendszer legnagyobb hibája, hogy az
építésfelügyelet gyakorlatilag nem létezik. Kam-
pányszerûen az Országos Fogyasztóvédelmi Fõ-
felügyelet tart ugyan ellenõrzéseket az építési ter-
mékek területén is, de ennek hatása elenyészõ.
Ma Magyarországon több mint 100 féle faanyag-
védõ szer van forgalomban, de az ÉMI tájékoz-
tatása, és bárki által ellenõrizhetõ internetes
adatbázisa szerint is, kb. 10 készítményre adtak
ki ÉME engedélyt. Nehéz megmondani, hogy a
többivel mi van. Továbbra is vita tárgya, hogy
másutt bevizsgált készítményekre kell-e ÉME-t
készítetni, valamint hogyan ellenõrizhetõk ezek a
dokumentumok. Lényeges kérdés lehet továbbá,
hogy ezen védõszerek kifogásolása esetén Magyar-
országon kihez lehet fordulni. ÉME engedély
esetén az ÉMI kivizsgálja a reklamációt, és ha
beigazolódik a panasz, esetleg visszavonhatja az
engedélyt.

Ma is még több olyan védõszer van forgalomban,
amelyeknek semmilyen érvényes minõsítése
sincs. Csak végig kell menni egy festékáruház pol-
cai között, és ismeretlen eredetû és kétséges
hatású, sokszor magyar felirat nélküli készít-
ményeket találunk. A fogyasztói jelzésekbõl
tudom, hogy sok probléma van az ilyen készít-
ményekkel, és a reklámban megjelölt hatás sok-
szor elmarad. Ekkor senki, sehol nem érhetõ el,
miközben a felhasználó komoly összegeket költött
az anyagra. Ennek a kiszûrésére megfelelõ jogi
háttér a ma már mûködõképes ÉME rendszer.

Sajnos a magyar piac nem úgy mûködik, hogy
kiszûrje a rossz minõségût, hanem ellenkezõen.
Akik komoly összegeket költenek minõsítésekre
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és folyamatos utóellenõrzésekre, azok hátrányba
kerülnek, mert a költségeik növekszenek. Ezen az
állapoton – szerintem – sokat segítene, ha az ÉMI
vagy más intézet ellenõrzési jogkört kapna.

A felhasználás minõségi problémái
A következõkben a felhasználókat érintõ, a jog-
szabályokhoz kapcsolódó gyakorlati kérdésekkel
foglalkozom. A legnagyobb probléma mind a gépi,
mind a kézi áztatás esetében a védõszeroldat kon-
centrációja és az áztatás ideje körül van. A be-
áztatott faanyag által felvett oldatmennyiséget
számos tényezõ befolyásolja (pl. fafaj, a nedves-
ségtartalom, a hõmérséklet, a védõszer típusa
stb.). Az áztatáskor felvett oldat mennyiségét az
áztatási idõ és az oldatkoncentráció változatásá-
val tudjuk befolyásolni. 

Az áztatás akkor tekinthetõ megfelelõnek, ha az
elõírt védõszer-(koncentrátum) mennyiséget a
faanyag felvette. Az MSZ EN 113:2001 számú
szabvány elõírásai alapján, egy faanyag akkor
tekinthetõ megfelelõen védõkezeltnek, ha a gom-
batenyészetre helyezett próbatest tömegveszte-
sége 16 hét után kevesebb mint 3%. Az így
meghatározott védõszermennyiséget kell felhor-
dani a felületre és az ÉMI is ezt követeli meg. A
vizsgálatok során sajnos az derül ki, hogy az elõírt
mennyiség töredékét viszik fel a felületre. Olcsó
lesz a kezelés, de elmarad a kívánt hatás.

Még ma is a legtöbb probléma a só alapú, kombi-
nált hatású védõszereknél jelentkezik. Például az
ÉMI (A-38/2000. sz.) engedélyében a Tetol FB
alkalmazásánál, a teljes védelem eléréséhez 
380 g/m2 só, azaz 1200 ml (1,2 liter!) 30%-os
töménységû oldat, 10 rétegben ecsettel történõ
feljuttatását írta elõ. A szokásos áztatással a szük-
séges mennyiségnek mindössze 10–15%-a (!)
hordható fel a felületre, de több fatelep adja el az
így kezelt faanyagot úgy, mintha az a szabványok-
nak megfelelõen védett lenne gomba- és rovarkár,

valamint tûz ellen. Errõl a képtelenségrõl még
kiadja a Szállítói Megfelelõségi Igazolást is.
Sajnos ennek következtében a piacon jól érzékel-
hetõ elõnyhöz jutnak azok, akik gyakorlatilag
védetlen faanyagról olcsó pénzért adnak megfe-
lelõségi igazolást.

Kivitelezõkkel általánosságban beszélgetve errõl
a problémáról, majdnem mindegyikük azt mond-
ja, hogy õ abban érdekelt, hogy megkapja a meg-
felelõségi igazolást, nem vizsgálja, hogy a termék,
jelen esetben a védõkezelt fa megfelel-e az elõírá-
soknak, mert õ a bizonylattal fedezi magát. Végsõ
soron az építtetõ jár rosszul a kezeletlen vagy
gyengén kezelt faanyag beépítése miatt, de eset-
leges kártérítési igényének érvényesítése eléggé
reménytelen. Ezért azután jó üzlet egy kis színes
löttybe mártott faanyagról igazolást adni. Helyes
lenne, ha az áztatást ugyanúgy dokumentálni kel-
lene, mint a nyomás alatti telítést, és az ÉMI
ellenõrizhetné a kádak tartalmát is. 

Összegzés
Egy évvel Magyarország teljes jogú EU-tagsága
után megállapítható, hogy az intézményrendszer
kiépült, de a jogszabályi környezetben még szá-
mos bizonytalanság van. A felhasználói szintû
végrehajtás területein jelentõs lemaradás tapasz-
talható. Az ÉMI által kidolgozott minõsítési rend-
szer megfelel az európai követelményeknek. Az
építésfelügyeleti ellenõrzések nagyon kis száma
miatt a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes
rendelet nem tölti be feladatát. Az egészség- és
környezetvédelmi területeken tapasztalgatható
azonban a hatósági ellenõrzések szigorodása. A
faanyagvédõszer-forgalmazók és -felhasználók
egy részének szemlélete sajnos még nem tükrözi
az európai gondolkodásmódot. A minõségpolitika
csak akkor léphet elõre, ha a jogi háttér teljesen
lefedett, érvényt szerzünk a jogszabályoknak, a
minõsítések általánossá válnak, és a felhasználók
szemlélete is megváltozik.

Levegõszennyezõk expozíciójának becslése
– Dr. Solt János*–

A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány – illetve
a jogelõd Országos Munkavédelmi Tudományos
Kutatóintézet – megalakulása óta foglalkozik
levegõszennyezõk minõségi azonosításával és
menynyiségi meghatározásával, ennek megfele-
lõen sok évtizedes tapasztalattal és szakmai

ismeretekkel rendelkezik ezen a területen. Mûkö-
dése kiterjed Magyarország teljes területére és
szinte valamennyi iparágra.

A Munkakörnyezeti Vizsgálólaboratórium
1998. december óta rendelkezik az MSZ EN
45 001:1990 szabvány szerinti, illetve 2003.

* A Munkakörnyezeti Vizsgálólaboratórium vezetõje; Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány.
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január óta az MSZ EN ISO/IEC 17 025:2001 szab-
vány szerinti akkreditációval, amely – többek
között – a munkahelyi levegõszennyezõk azonosí-
tására és meghatározására, valamint a munka-
környezeti paraméterek (klíma, zajszint, megvilá-
gítás) vizsgálatára terjed ki.

A kémiai biztonsági törvény 2000. évi kibo-
csátását követõen – a veszélyes anyagok és készít-
mények munkahelyi alkalmazásáról összegyûlt is-
mereteinkre és az expozíciómérésben szerzett
tapasztalatainkra támaszkodva – módszert dol-
goztunk ki a kémiai kockázatbecslés gyakorlati
végrehajtására is, amelyet azóta is sikerrel alkal-
mazunk. Munkánk során sok olyan tapasztalat
gyûlt össze, amelyeket – az azokat nyilvánvalóan
terhelõ szubjektív elemek ellenére – érdemes
lehet a területen mûködõ szakemberekkel
megosztani.

Jogszabályi háttér
A kémiai biztonsági törvény (2000. évi XXV. tv.), a
végrehajtásáról intézkedõ 25/2000. (IX. 30.) EüM-
SzCsM együttes rendelet, valamint a foglalkozási
eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és
az általuk okozott egészségkárosodások megelõzé-
sérõl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet min-
den munkáltató kötelességévé teszi a veszélyes
anyagok és készítmények – köztük kiemelten a
rákkeltõ anyagok – munkahelyi felhasználásából
származó kockázatok becslését és kezelését (az
ún. kémiai kockázatbecslést).

A kémiai kockázatbecslés – a rendelet értelmében
– az alábbi lépéseket foglalja magában:

– a veszély azonosítása,
– az expozíció–hatás (koncentráció/dózishatás)

összefüggés elemzése,
– az expozíció becslése,
– a kockázat értékelése: minõségi, illetve 

mennyiségi jellemzése.

A kockázatbecslés döntõ eleme a felismert kocká-
zati tényezõk (kémiai kóroki tényezõk) expozí-
ciójának becslése, ez a rendelet szerint történhet
méréssel vagy a technológiai adatok alapján, becs-
léssel.

Az expozíció – teljes általánosságban – „a munka-
helyen jelen lévõ veszélyes anyagok hatásának
való kitettség, amely a munkavállalót (az adott
munkakörnyezeti tényezõ ellen védelmet nyújtó
egyéni védõfelszerelés nélkül) éri”. Az expozíció
forrása a légutakon, a bõrön (nyálkahártyákon)
vagy az emésztõrendszeren át bejutó veszélyes
anyag egyaránt lehet, legfontosabbnak a levegõ-
szennyezõ anyagok hatása tekinthetõ, a rendelet

is elsõsorban a munkahely légterében lévõ expozí-
ciós koncentrációt jelöli meg az expozíció mennyi-
ségi jellemzõjeként.

A veszély azonosítása
A veszély azonosítása a vizsgált munkahelyen
(munkakörben) használt veszélyes anyagok és
készítmények, illetve azok veszélyes tulajdonsá-
gainak áttekintését jelenti. Ennek során rend-
kívül gondosan kell eljárni, mivel nem csupán a
(tágan értelmezett) technológiában használt
anyagokat, hanem a karbantartáshoz, takarítás-
hoz használt veszélyes anyagokat és mindezeken
túlmenõen a technológia során képzõdõ (felsza-
baduló) gázokat, gõzöket, szálló porokat, mellék-
termékeket és veszélyes hulladékokat is számba
kell venni. 

Az anyagok fizikai, fizikai-kémiai és kémiai
tulajdonságaiból fakadó lehetséges – és mérlege-
lendõ – veszélyeket a kémiai biztonsági törvény
sorolja fel, a konkrét anyagok veszélyes tulajdon-
ságait pedig – optimális esetben – az anyagok biz-
tonsági adatlapjából ismerhetjük meg. A gyakor-
lat – és személyes tapasztalataink – azt mutatják,
hogy csupán kizárólag erre támaszkodni csak
nagyon ritkán elegendõ, a legtöbb esetben szük-
séges további adatok beszerzése.

Az expozíció–hatás összefüggés elemzése
Az expozíció–hatás összefüggés elemzésének 
gyakorlati végrehajtása megítélésünk szerint a
kockázatbecslés legkevésbé kidolgozott része.

Elméletileg egyszerûnek tûnik a megoldás: a
különbözõ anyagok szervezetbe került dózisa és
az általa kiváltott hatás közötti összefüggés bir-
tokában megítélhetjük, hogy a konkrét anyag
munkahelyen jelen lévõ mennyisége (pl. a levegõ-
szennyezõk expozíciós koncentrációja) milyen
egészségi hatást, kockázatot jelenthet.

Ehhez – a toxikológia szabályai szerint – a ha-
tástalan küszöb, illetve az eltûrhetõ szintet kel-
lene meghatározni az elemzés tárgyát képezõ
anyagra.

A különbözõ forrásokból (pl. biztonsági adat-
lapok, az interneten elérhetõ irodalmi források)
hozzáférhetõ – különösen a hatástalan küszöb-
értékre vonatkozó – toxikológiai adatok messze
nem fedik le az elõforduló veszélyes anyagok tel-
jes körét, az adatok kiegészítéséhez szükséges 
célzott toxikológiai vizsgálatok elvégeztetésétõl
pedig azok rendkívüli költség- és idõigénye riaszt-
ja vissza a veszélyes anyagok felhasználóit.

A 25/2000.(IX. 30.) EüM–SzCsM együttes ren-
delet az expozíciós koncentrációnak a hatás-
talan küszöbértékkel, illetve az eltûrhetõ szint-
tel való összehasonlítását jelöli meg a kockázat-
értékelés alapjául, ilyen értékek, jelenlegi isme-
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reteink szerint, csupán a légszennyezõ anya-
gokra léteznek.

A szervezetbe jutó veszélyes anyagok determi-
nisztikus vagy sztochasztikus hatásúak lehetnek.
Determinisztikus hatású anyagoknál létezik
olyan küszöbérték, amely alatt bizonyosan nem
következik be káros hatás, sztochasztikus hatású
anyagoknál  ilyen küszöb nem állapítható meg.
Mai ismereteink szerint ez a késõi toxikus hatású
(elsõsorban a rákkeltõ) anyagok esetében van így,
azaz a legkisebb dózis esetében is véges való-
színûsége van a hatás kialakulásának.

A Magyarországon hatályos rendelet a munka-
helyi légtérbe kerülõ determinisztikus hatású
veszélyes anyagokra ÁK- (a légszennyezõ anyag-
nak egy mûszakra megengedett átlagkoncentrá-
ciója) és CK-értéket (a légszennyezõ anyagnak
egy mûszakon belül megengedett, az ÁK-értéket
meghaladó legnagyobb koncentrációja), a szto-
chasztikus hatásúakra MK-értéket (a mûszak
során eltûrt legnagyobb koncentráció) állapít
meg. Határértékek hiányában a NOEL- (No
Observed Effect Level) érték egyötödével, illetve a
NOAEL- (No Observed Adverse Effect Level)
érték egytizedével kell az expozíciós koncentrá-
ciókat összehasonlítani. Ezek az értékek alig vagy
egyáltalán nem hozzáférhetõk.

A bõrön át felszívódó veszélyes anyagokra (der-
mális expozíció) ilyen határértékek nem léteznek,
ezek veszélyességére a toxikológiai adatokból
következtethetünk – amennyiben ilyenek rendel-
kezésre állnak.

Tájékozódási pontként felhasználhatóak az
állatkísérletekbõl – különbözõ expozíciós utakra
és különbözõ állatfajokra meghatározott –, vala-
mint a humántapasztalatokból származó toxiko-
lógiai adatok (LD50, LC50, LDLO, LCLO, NOEL,
NOAEL stb.), az állatkísérleti adatok humán-
extrapolációja azonban sok bizonytalansággal 
terhelt.

Expozícióbecslés
A kémiai kockázatok becslése szempontjából a
fentiek értelmében döntõ jelentõségû a levegõbe
kerülõ veszélyes anyagok expozíciós koncentrá-
ciójának meghatározása, az expozícióbecslés.

Jóllehet a hatályos jogszabályok lehetõvé
teszik a technológiai adatok alapján történõ
becslést, megbízható adatokat csak erre akkre-
ditált laboratórium által végzett mérésektõl
remélhetünk, a technológiai adatok alapján
történõ becslés – akár nagyságrendi tévedéseket
okozó – bizonytalansági tényezõket rejt magá-
ban.

A levegõszennyezõ anyagok expozíciós kon-
centrációjának mérésére megbízható módszerek
állnak rendelkezésre mind nemzeti, mind nem-

zetközi (EN, ISO) szabványok sora formájában az
ezzel foglalkozó szakemberek számára.

Ezek a szabványok az expozíciós koncentrációk
meghatározásához személyi mintavételt ajánla-
nak, így a mért koncentráció közel azonos azzal,
amit a dolgozó belélegez. A dolgozókat érõ
ártalom megítéléséhez, és különösen az expozíció
csökkentését célzó intézkedések megalapozásá-
hoz, döntõ fontosságú a mintavételi idõ megvá-
lasztása, ennek – különösen a kockázatbecslés cél-
jaira végzett vizsgálatoknál – igazodnia kell a
technológiai mûveletekhez és az egymást követõ
mintavételeknek lehetõleg át kell fedniük a teljes
mûszakot.

Nem okoz ez különös gondot folyamatos tech-
nológiák, különösen szalagrendszerû munka-
végzés esetén, nehezebb azonban a helyzet sza-
kaszos technológiáknál és különösen laboratóriu-
mi munkánál. A vizsgáló-, minõség-ellenõrzõ és
különösen a kutatólaboratóriumokban a munka
rövid, változatos mûveletekbõl áll, igen sokféle,
sokszor különösen veszélyes anyagok, jóllehet kis
mennyiségeinek felhasználásával. A felhasznált
veszélyes anyagok e munkánál akár naponta vál-
tozhatnak. Az expozíciós koncentrációk meghatá-
rozásakor a mintavételt úgy kell megtervezni,
hogy a kapott eredményekbõl mind a csúcs-, mind
az átlagkoncentráció megbízhatóan megadható
legyen. 

Laboratóriumunk jól mûködõ stratégiát dolgo-
zott ki és alkalmaz mind az átlag-, mind a csúcs-
koncentrációk megbízható meghatározására,
azonban még mindig nyitva marad a kérdés:
milyen különbségek lehetnek az egyes mûszakok
között, lehet-e következtetni a vizsgált mûszak-
ban mért expozíciós koncentrációkból a nem vizs-
gált mûszakokra? Erre statisztikai elemzések
adnak választ, mert a mért expozíciós koncentrá-
ciók variabilitása és a mûszakok közötti különb-
ségek között többé-kevésbé jól definiált összefüg-
gés tapasztalható.

A kockázatbecslés céljaira végzett expozíció-
becslésekkor különösen fontos arra ügyelni, hogy
a mért expozíciós koncentrációk a végzett mûvele-
tekhez köthetõk legyenek. Ez a változatos labo-
ratóriumi munka esetén különös körültekintést
és gondosságot igényel, vizsgálataink ugyanis azt
mutatják, hogy a csekély felhasznált anyag-
mennyiség ellenére a laboratóriumi munka sok
esetben nagyobb expozíciós koncentrációk kiala-
kulásával jár, mint a nagyüzemi munka, különö-
sen a modern, automatizált technológiák alkalma-
zásakor. 

Ez – tapasztalataink szerint – egyaránt vonat-
kozik a sok és sokféle veszélyes anyagot használó
vegyipar, gyógyszeripar, kõolaj-feldolgozó ipar
technológiáira és laboratóriumaira.
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Kockázatbecslés
A kockázatbecslés alapja a fentiek értelmében az
expozíciós koncentrációk meghatározása, azon-
ban része kell legyen a veszélyes anyagok expozí-
ciója további forrásainak, elsõsorban a bõrön
(nyálkahártyákon) át való szervezetbe jutásának
becslése is. Erre nem állnak rendelkezésre álta-
lánosan elfogadott, összehasonlítható eredmé-
nyeket szolgáltató módszerek, így csak szubjektív
becslés végezhetõ el, a használt anyagok tulajdon-
ságai (bõrön át felszívódás, maró, irritáló, szenzi-
bilizáló hatás stb.) és mennyisége, a felhasználás
módja, valamint a használt egyéni védõeszköz
ismeretében.

A tényleges kockázat becsléséhez mindezeken
túlmenõen fel kell mérni a veszélyes anyagok fel-
használt mennyiségeit, a lehetséges expozíció
gyakoriságát, a felhasználás módját, a munkakö-
rülményeket és a potenciális expozíciónak kitett
személyek számát.

A munkakörülmények között elsõdleges jelen-
tõségû a munkahely szellõztetésének módja (álta-
lános, mesterséges, helyi) és mértéke, de a koc-
kázat mértékét befolyásolják a szociális és higié-
niai feltételek (tisztálkodási lehetõségek, öltözõk,
elkülönített étkezõ és dohányzó), valamint a
veszélyes anyagok szervezetbe jutását megelõzõ
vagy megakadályozó eszközök (egyéni védõesz-
közök választéka és használata, elsõsegély-felsze-
relések mennyisége és tartalma, szemmosó
palack vagy kút, biztonsági zuhany stb.). Mind-
ezek feltérképezése fontos része a kockázatbecs-
lésnek.

További közreható tényezõ a munkakörnyezet
minõsége. Számos tudományos vizsgálat mutatja,
hogy a veszélyes anyagok egészségkárosító hatása
kifejezetten súlyosabb olyan munkahelyeken,
ahol nagy a dolgozók zajterhelése vagy hõter-
helése.

Emiatt szorosan hozzátartozik a kockázatbecs-
léshez a munkakörnyezeti paraméterek, így a
munkahelyi zajszint, a klímaparaméterek (hõ-
mérséklet, relatív nedvességtartalom, légmozgás

sebessége) és a mesterséges megvilágítás meg-
határozása is.

A kockázatok értékelését tehát a következõ infor-
mációk birtokában kell elvégezni:

– a veszélyes anyagok minõsége és mennyi-
sége, veszélyességük,

– az expozíciós koncentrációk (inhalációs ex-
pozíció mértéke),

– a dermális expozíció lehetõsége és várható
mértéke,

– egyéb munkakörnyezeti paraméterek,
– munkakörülmények (szociális és higiéniai

ellátottság, egyéni és kollektív védõeszközök,
munkagyakorlat).

Az értékelés tehát soktényezõs feladat, ezek közül
számszerûen az expozíciós koncentráció és a többi
munkakörnyezeti paraméter jellemezhetõ, a többi
vizsgált körülmény nem. A számszerûen jelle-
mezhetõ paraméterek kölcsönhatása is – bár már
eddig is sok tudományos vizsgálat tárgya volt –
nehezen vagy alig értékelhetõ.

Az értékelést eszerint számos szubjektív elem
terheli, így felmerül a kérdés: lehet-e egyáltalán
egyetlen mérõszámmá egyesíteni az értékelendõ
tényezõk hatását, és így egy értéket megjelölni az
elfogadható kockázat határaként? Tapasztala-
taink szerint a válasz erre a kérdésre egyértel-
mûen nemleges. Minden erre irányuló próbál-
kozás szükségképpen szubjektív, így – legalábbis
egyelõre – meg kell elégednünk a veszélyes
anyagok munkahelyi alkalmazásából származó
kockázatok szubjektív skálán való elhelyezésével.
Egyértelmû értékelés csak akkor adható, ha az
expozíciós koncentráció a bizonytalansági határt
meghaladóan túllépi a megengedhetõ, illetve
eltûrhetõ szintet. Ekkor a kockázat egyértelmûen
elfogadhatatlan.

A kockázat csökkentésére – akár elfogadhatat-
lan, akár elfogadható mértékû – mindig kell és
lehet módot találni, a kockázatbecslés célja éppen
az erre irányuló intézkedések kidolgozása legyen.

Szeretné szakmai ismereteit bõvíteni?

Keresse tanfolyamaink jegyzékét honlapunkon:
www. quality-mmt.hu
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Felelõs Gondoskodás – Responsible Care
A Felelõs Gondoskodás program a vegyipar ön-
kéntes kezdeményezése. Ez az önkéntes kocká-
zatcsökkentõ program Kanadából indult, világ-
szerte 46 ország, köztük 1992-ben Magyarország
csatlakozott hozzá. A Program a vegyipar elköte-
lezettsége az egészség, a biztonság és a környezet-
védelem folyamatos fejlesztése, valamint az elért
eredmények nyilvánosságra hozatala mellett.

A Program egyik összetevõje a megelõzés, amit
egy önálló rendszer, a Safety and Quality Assess-
ment System (rövidítése (SQAS), azaz Biztonsági
és Minõségi Értékelõrendszer szolgál. Ez egy
független, a CEFIC (Conseil Europeen de
L’Industrie Chimique) által auditált értékelõkkel
mûködõ rendszer, amely a szállítást végzõ vállal-
kozások tevékenységét minõség, biztonság és
környezetvédelem szempontjából egységes köve-
telmény alapján értékeli.

A rendszer azért jött létre, mert a hagyományos
minõségi és környezeti irányítási rendszerek
(HSE, ISO) nem voltak elég eredményesek egyes
logisztikai szolgáltatóknál, nem voltak képesek
integrálni a veszélyesáru-elõírásokból eredõ köve-
telményeket a vegyipari vállalatok elvárásaival.

Az értékelõrendszert a ’90-es évek elsõ felében a
Benelux államokban tesztelték. Az elsõ értékelést
1994 szeptemberében végezték. Azóta többször,
1998-ban, majd 2001-ben és 2004-ben kibõ-
vítették és módosították.

Az SQAS Rendszer
SQAS = Safety and Quality Assessment System
Az SQAS egy olyan rendszer a logisztikai szolgál-
tatók számára, melynek segítségével értékelhe-
tõvé válik a minõség, biztonság, környezet iránti
elkötelezettség, méghozzá egyetlen, standardi-
zált, ismert és nyilvános kérdésjegyzéken ala-
puló, egyértelmû felülvizsgálati-értékelõ eljárás
keretében. Az alkotókat az vezérelte, hogy olyan
rendszert dolgozzanak ki, mely mentesíti a szol-
gáltatókat attól, hogy valamennyi vegyipari vál-

lalat, mely a szolgáltatásaikat igénybe veszi
(fuvarozási, szállítmányozási, raktározási, out-
sourcing stb.) külön-külön auditálja õket a saját,
cégspecifikus rendszere szerint. Egyben lehetõ-
séget teremt a vegyipari vállalatoknak, hogy a
szabványos eljárás keretében felülvizsgált szol-
gáltatóról minden további idõ- és költség-
ráfordítás nélkül pontos és adekvát informá-
ciókhoz jussanak a CEFIC adatbázisán keresztül
(1. ábra).

Ez az eljárás egyebekben az ISO-rendszerek köve-
telményei közt szereplõ beszállítói minõsítésnek
is megfelel.

A rendszer lehetõséget nyújt továbbá a fejlõdés
bemutatására, erre nézve a kérdõív minden pont-
ja mellé megjegyzések fûzhetõk (lásd késõbb, az
értékelés menete pontban).

Az SQAS gyakorlatilag nem tanúsítványt ad, mint
a minõségügyi vagy a környezetirányítási rend-
szerek auditjai, azaz az SQAS-audit végeredmé-
nye nem egy Megfelelt/Nem felelt meg minõsítés.
A kérdésjegyzék alapján részletes ismertetõ
alakítható ki a szolgáltatóról, melybõl hasznos és
részletes információk nyerhetõk az erõsségekrõl,
esetleges gyengeségekrõl stb. Az értékelés után a
szolgáltató vállalat is megteszi észrevételeit, ily
módon alakul ki az árnyalt összkép. 

Az SQAS elõnyeit a következõ táblázat foglalja
össze.

A vegyipar biztonsági és minõségi értékelõrendszere
– az SQAS*

– Sárosi György**–

** A SQAS-rendszert, mely a kémiai biztonságot kívánja erõsíteni, egyik múlt évi számunkban már bemutattuk. (Magyar Minõség
2004/12.) A mostani cikk újabb információkkal is szolgál és – reményeink szerint – hozzájárul a rendszer gyorsabb hazai ter-
jedéséhez (szerkesztõ).

** Veszélyesáru-szakértõ; Hungária Veszélyesáru-mérnöki Iroda.
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Az internetes adatbázisrendszer jelenleg 11 logisztikai tevékenységre (szolgáltatási módra) terjed ki. 
A CEFIC a szárazföldi közlekedés területén mûködteti a rendszert, a CDI (Chemical Distribution Institute)
pedig a tengeri közlekedésben.

A logisztikai szolgáltatók számára

Egyértelmû, egyszerû, objektív felülvizsgálati
értékelõrendszer.

A rendszer lehetõséget ad, hogy a szolgáltató az
egyéni erõsségeket kiemelje, ha pl. szolgáltatá-
saiban valamilyen speciális területre fókuszál.

Különbözõ kérdésjegyzékek vannak az egyes szol-
gáltatói területekre, mint pl. közúti szállítás,
tartálytisztítás, vasúti fuvarozás stb. (közös
általános kérdésekkel).

Hatékony: rengeteg egyedi minõsítõeljárás idejét
megtakarítja.

Fontos lehetõség a jó minõségû szolgáltatás és a
folyamatos fejlõdés elõsegítésére.

Kihasználja az internet lehetõségeit.

Az információt az auditor angolul is hozzá-
férhetõvé teszi, így a nemzetközi (el)ismertségnek
nyelvi akadálya sincs.

A vegyipari vállalatok számára

Objektív és azonnali részletes információ
lehetõsége biztosított.

Az egyetlen olyan értékelési rendszer, amit kife-
jezetten a vegyipar igényei szerint fejlesztettek ki
és a veszélyes áru specifikus szempontjait is
figyelembe veszi.

Kifejezetten a vegyi anyagok kezelésében fontos
tényezõket hangsúlyozza.

Hatékony: rengeteg egyedi minõsítõvizsgálat ide-
jét és költségét megtakarítja.

Hatékony eszköz a veszélyesáru-szállítási, bizton-
sági tanácsadók kezében valóban megfelelõ szol-
gáltató kiválasztására.

Gyors információ az internet segítségével (online
adatbázis több mint 600  cég részletes értékelésé-
vel).

Nemcsak az országban lévõ szolgáltatók listája
érhetõ el, hanem az összes auditált vállalaté. 

Szolgáltatási mód
Közúti szállítás
Tisztítóállomások
Vasúti fuvarozás
Kombinált (intermodális)
Disztribúció (ESAD)
Tankhajók
Tárolóterminálok
Tengeri küldemények
Uszályok
Szállításszervezés
Csomagoltáru-tárolás

Üzemeltetõ szervezet
CEFIC
CEFIC
CEFIC és UIC
CEFIC
CEFIC és FECC
CDI
CID-T
CDI-mpc
EBIS
CEFIC
CEFIC

A rendszer indulása
1995
1998
2000
1999
1999 (átdolgozás alatt)
1995
1998
2002
1998
2004
2004

Megjegyzés:
CDI = Chemical Distribution Institute
UIC = Union Internationale de Chemins de
Fer/International Association of Railway
Companies
FECC = European Federation of Chemical
Distributors 
EBIS = European Barge Inspection Scheme
(19 olajipari és vegyipari cég)

Az SQAS Közútrendszer szerint 2002
végéig már több mint 600 fuvarozó-
vállalkozás felülvizsgálatát végezték el
Európa különbözõ országaiban. 

SQAS értékelt cégek
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Magyarországon eddig jellemzõen nem tudott
elterjedni ez a fajta értékelés, mivel a külföldi
tanúsító cégek auditorainak munkájára volt szük-
ség. A zalaegerszegi TransTank Kft.-t 2000-ben
auditálta egy német tanúsító cég, azóta az ismé-
telt felülvizsgálat is sikeres volt.

A CEFIC független értékelõket képez ki. A vál-
lalkozásokat a független auditorok értékelhetik.
Európában nincs sok értékelõ – de nem is cél,
hogy sokan legyenek. Körülbelül 80 értékelõ dol-
gozik a kontinensen, és nagy örömünkre szolgál,
hogy 2004 márciusa óta már 2 magyar akkreditált
értékelõ is tevékenykedik ebben a szervezetben.
Ez azért bizonyos mértékû könnyebbséget jelent
a magukat értékeltetni szándékozó magyar logisz-
tikai vállalkozások számára.

(Az összes auditor listája elérhetõ a CEFIC
SQAS-portálján a http://www.sqas.org címen.)
Rendelkezésre áll továbbá a teljes kérdésjegyzék a
hozzá tartozó útmutatókkal.

A CEFIC – felismerve a professzionális felhasz-
nálók igényét – az SQAS Road 2001-es fejlesztése
során létrehozta és mûködteti az SQAS Service
Group-ot, azon vállalkozások számára, melyek
igénybe kívánják venni e rendszer szolgáltatásait.
Ezek:

– az online adatbázis, melynek segítségével
elérhetõvé válik az összes auditált szolgál-
tató értékelõ jelentése,

– szabad lekérdezések, melyekkel bármilyen
szûrõfeltétel szerint csoportosíthatjuk az
adatbázisban szereplõ adatokat,

– az SQAS rendszer minél hatékonyabb hasz-
nálatára vonatkozó képzések,

– az Európai SQAS-auditorok Hálózatának
elérése.

A fenti szolgáltatásokat a tagvállalatok méretük-
tõl függõ szolgáltatási díj fejében vehetik igénybe,
melyet a CEFIC egyedileg állapít meg. 

Az SQAS Service Group néhány fontosabb tag-
vállalata:

– Shell, Solvay, DSM, Basf, Polimer Europa,
Akzo Nobel, Degussa, Exxon Mobil, Dupont,
Dow Europa, Ciba.

Az SQAS-átvilágítás és -értékelés (audit)
menete (lásd a 2. ábrát).

Az általában több mint 500 kérdés az alábbi 
6 terület köré csoportosul: 

– vállalatirányítási rendszer (Management),
– biztonság, munka- és környezetvédelem te-

rülete, (HSE – Health, Safety, Enviroment),
– berendezések (Equipment),
– a tervezés és mûködtetésvizsgálat (Opera-

tions),

– személyi és telephelybiztonság (Security),
– helyszíni szemle (Site inspection).

Az audit idõtartama legalább két munkanap. 
A kérdések eldöntendõek: igen (1) vagy nem (0)
válaszok lehetségesek. Azonban az auditor csak
akkor adhat pozitív, elfogadó választ, ha bizo-
nyítékok alapján meggyõzõdik, hogy az adott
feltételt a vállalkozás teljes mértékben teljesíti. 

Ezért igen gyakori, hogy a Nem válasz esetén az
auditor a megjegyzés rovatba (saját nyelvén és
feltétlenül angolul is) megadja, hogy hol tart a
vállalkozás az adott kérdésben. Az audit lezárása
után a logisztikai vállalatnak lehetõsége van,
hogy külön megjegyzés rovatban megjelölje,
hogy egy-egy kérdés megoldásában milyen intéz-
kedéseket tervez, azokat hogyan valósította meg. 

A kérdések típusai a következõk:
M típusú kérdés: a legtöbb európai országban 
törvényi kötelezettségre vonatkozó követelmé-
nyek.
I típusú kérdés: a vegyipar által támasztott
követelményeket megfogalmazó kérdés. Ha egy
ilyen I típusú kérdésre nem adható pozitív válasz,
akkor a logisztikai szolgáltatónak 6 hónapon belül
megfelelõ intézkedéseket kell foganatosítania.
D típusú kérdés: a biztonság, egészség- és környe-
zetvédelem területén folyamatos javulást ösztönzi.
A fejlõdést az ismételt audit során vizsgálják.

A kérdéskategóriák a következõk:
SH kérdés: a biztonság és egészségvédelem tárgy-
körét érinti.
E kérdés: a környezetvédelem tárgykörét érinti.
Q kérdés: a minõség tárgykörét érinti.

Az SQAS–BBS képzési modul
Az SQAS közúti rendszere 2004-ben három új
elemmel egészült ki. Az egyik az alvállalkozók
bekapcsolása, amennyiben egy SQAS-értékelt
közúti fuvarozó alvállalkozót vesz igénybe szol-
gáltatásai teljesítéséhez. A másik a BBS (Be-
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haviour Based Safety) gépjármûvezetõk képzési
modulja (3. ábra).

A harmadik a közbiztonsági elõírások és köve-
telmények beépítése az SQAS-be, a 2001. szep-
tember 11-i terrortámadás következményeként.

A BBS gépjármû-vezetõi modul célja, hogy a
vegyi anyagok (ADR és nem ADR áruk) közúti
szállításának baleseti statisztikái tovább javul-
janak. 

A biztonsági gépjármûvezetõ filozófiája azt
jelenti, hogy a veszélyes árukat közúton szállító
cégek és logisztikai szolgáltatók olyan jár-
mûvezetõkkel dolgozzanak, akiknek a szemé-
lyiségjegyei, vezetési kultúrája és általános
viselkedése csökkenti a baleseti kockázatot. A
SQAS–BBS képes a gépjármûvezetõk ilyen irányú
szûrésére, mérésére.

A Hollandiában végzett tesztelések tapasz-
talata szerint a BBS-sofõrök takarékosabban
vezetnek, náluk 4–8 százalékkal csökkent az 
üzemanyag-felhasználás, és a bázisidõszakhoz ké-
pest 40 százalékkal csökkent a balesetek száma.
Mindezt pénzre váltva, „eurósítva”: egy BBS-
gépkocsivezetõ egy év alatt 1000 euró költség-
csökkentést hoz a fuvarozócégnek (sõt az emel-
kedõ üzemanyagárak függvényében ez az összeg
folyamatosan nõ).

De nem ez az egyedüli meggyõzõ adat. 1993-
ban az Exxon Mobil jármûvei Európában 120 mil-
lió kilométert futottak. A baleseti mutató 1,61
baleset/millió kilométer volt, a BBS jellegû képzés
bevezetését követõen ez 0,29 baleset/millió kilo-
méterre csökkent!

Figyelemre tarthat számot a gépjármûvezetõk
minõsítése. (Csak olyan oktató minõsítheti a
gépjármûvezetõt, aki maga is minõsített, a rend-
szer az oktató követelményrendszerét szintén
meghatározza.) (4. ábra.)

Az értékelés során van egy elméleti rész, amikor
kritikus helyzeteket csoportosan elemeznek,
ennek során összegyûjtik, majd értékelik a jár-
mûvezetõk tapasztalatait, reagálásait. A követ-
kezõ fázisban a minõsített tréner beül a kamionba,

és egy szempontrendszer alapján a gépkocsivezetõ
minden egyes mozdulatát rögzíti, a vezetés-
technikát, a közlekedési szituációban való visel-
kedést, a váltások gyakoriságát, finomságát, a
tükörhasználatot, a manõverezést… Ezt követi az
értékelés, amely leginkább a balesetelemzésekhez
hasonlítható. Az elméleti válaszokat szembesítik 
a gyakorlatban használt magatartási formákkal,
beidegzõdésekkel, reakciókkal.

Az eredmény a cég adatbázisába kerül, a cégveze-
tés így objektív információval rendelkezik gép-
jármûvezetõirõl. Minden cég szuverén joga, hol
húzza meg a határt, mikor ítéli kockázatosnak a
gépjármûvezetõ foglalkoztatását. (Ebbe az adat-
bázisba kerülhetnek még a „majdnem” balesetek,
a jármû karbantartási gyakorisága, üzemanyag-
fogyasztás, illetve bármely olyan adat, amelyet a
vezetés kockázati tényezõnek minõsít.)

Végezetül
Az SQAS nagy elõrelépés a vegyipari logisztikában,
beleértve az üzemanyag-fuvarozást is. A vegyipari
cégek értékelést kapnak, megtudhatják, hogy a
logisztikai, fuvarozóvállalkozások mennyire tekint-
hetõk felkészültnek ebben a rendszerben. Lehe-
tõség van részletekbe menõ megismerésre. Lehet
például a menedzsment felkészülése 81, a gépko-
csivezetõké 68 százalékos, a környezetvédelem 55
százalékos… és így tovább. Az értékelés részletes
adatai alapján dönt a vegyipari vállalat, kinek adja
a megbízást, kivel köt keretszerzõdést, kivel akar
hosszú távon együttmûködni.

Irodalomjegyzék:
www.veszelyesaru.hu, www.mavesz.hu
www.hvesz.hu, www.sqas.org
MAVESZ/HVESZ-SQAS szeminárium 
Budapest, 2005. 02. 08.
Einführung SQAS Green Duck 2004 Köln
Vegyi anyagok biztonságos szállítása–SQAS
MAVESZ-kiadvány 2005 Budapest
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Az expozícióbecslésben, illetõleg a veszély- és koc-
kázatbecslésben ajánlott szakkifejezések és fogal-
mak definíciójáról harmonizált, betûrendes jegy-
zék, Nemzetközi Kémiai Biztonsági Program
(International Programme on Chemical Safety,
angol nyelvû rövidítése: IPCS) készült, melyet az
IPCS-t mûködtetõ WHO, ILO és UNEP globális
elfogadásra javasol.

Hivatalos magyar fordítása és lektorálása az
IPCS magyarországi kontaktpontjának, a Fodor

József Országos Közegészségügyi Központ mun-
katársainak munkája. A jegyzék az IPCS, vala-
mint az OKK honlapján folyamatosan hozzá-
férhetõ. Célszerû, hogy az érdekeltek a jövõben a
kémiai anyagok kockázatelemzése során kizáró-
lag a jegyzékben szereplõ terminus technicusokat
használják.

A jegyzék néhány címszavát – tájékoztatásul –
ismertetjük.

A kémiai biztonság nemzetközi programja

INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY
HARMONIZATION PROJECT

Az expozíció- és a kockázatbecslés harmonizált fogalmai

Alphabetical list of key exposure
assessment terminology

Az expozícióbecslés legfontosabb
szakkifejezéseinek betûrendes jegyzéke

Term Description Kifejezés Definíció

Concentration

Effect
assessment

Hazard
assessment

Hazard
identification

Risk analysis

Amount of a material or agent dis-
solved or contained in unit quantity
in a given medium or system.

Combination of analysis and infe-
rence of possible consequences of
the exposure to a particular agent
based on knowledge of the dose-
effect relationship associated with
that agent in a specific target orga-
nism, system, or (sub)population.

A process designed to determine the
possible adverse effects of an agent
or situation to which an organism,
system, or (sub)population could be
exposed. The process includes ha-
zard identification and hazard cha-
racterization. The process focuses
on the hazard, in contrast to risk
assessment, where exposure assess-
ment is a distinct additional step.

The identification of the type and
nature of adverse effects that an
agent has an inherent capacity to
cause in an organism, system, or
(sub)population. Hazard identifica-
tion is the first stage in hazard
assessment and the first of four
steps in risk assessment.

A process for controlling situations
where an organism, system, or
(sub)population could be exposed to
a hazard. The risk analysis process
consists of three components: risk
assessment, risk management, and
risk communication.

Koncentráció

Hatásbecslés

Veszélybecslés

Veszélyazonosítás

Kockázatelemzés

Adott közeg vagy rendszer egységnyi
mennyiségében feloldott vagy jelen
levõ anyag vagy ágens mennyisége.

Adott ágens expozíciójának elem-
zése és az ágens meghatározott 
célszervezetben, rendszerben vagy
(al)populációban való dózis–hatás
összefüggésének ismeretén alapuló,
lehetséges következmények számba-
vételének kombinációja. 

Egy olyan ágens vagy helyzet lehet-
séges káros hatásainak meghatáro-
zását célzó eljárás, amely egy szer-
vezet, rendszer vagy (al)populáció
expozícióját okozhatja. Az eljárás
magában foglalja a veszély azonosí-
tást és veszélyjellemzést. Az eljárás
a veszélyre összpontosít, ellentétben
a kockázatbecsléssel, ahol az expozí-
cióbecslés külön kiegészítõ lépés. 

A szervezetben, rendszerben vagy
(al)populációban az ágens inherens
sajátossága miatt okozott káros
hatások típusának és jellegének
meghatározása. A veszélyazonosítás
a veszélybecslés elsõ szakasza és a
négy lépésbõl álló kockázatbecslés
elsõ lépése. 

A szervezetre, rendszerre vagy
(al)populációra veszélyt jelentõ ex-
pozíciós szituációk ellenõrzésének
folyamata. A kockázatelemzés folya-
mata három összetevõbõl áll: kocká-
zatbecslés, kockázatkezelés és koc-
kázatkommunikáció. 
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Alphabetical list of key exposure
assessment terminology

Az expozícióbecslés legfontosabb
szakkifejezéseinek betûrendes jegyzéke

Term Description Kifejezés Definíció

Risk
management

Validation

Decision-making process involving
considerations of political, social,
economic, and technical factors with
relevant risk assessment informa-
tion relating to a hazard so as to
develop, analyse, and compare regu-
latory and nonregulatory options
and to select and implement appro-
priate regulatory response to that
hazard. Risk management compri-
ses three elements: risk evaluation;
emission and exposure control; and
risk monitoring.

Process by which the reliability and
relevance of a particular approach,
method, process, or assessment is
established for a defined purpose.
Different parties define “Reliabi-
lity” as establishing the repro-
ducibility of the outcome of the
approach, method, process, or as-
sessment over time. “Relevance” is
defined as establishing the meaning-
fulness and usefulness of the app-
roach, method, process, or assess-
ment for the defined purpose. 

Kockázatkezelés

Validálás

Döntéshozatali eljárás, mely magá-
ba foglalja a veszélyre vonatkozó
kockázatbecslési információval bíró,
politikai, társadalmi, gazdasági és
technikai tényezõk megfontolását a
szabályozási és a szabályozáson kí-
vüli lehetõségek kidolgozása, elem-
zése és összehasonlítása, valamint a
szabályozás részérõl a veszélyre
adott megfelelõ válasz kiválasztása
és végrehajtása céljából. A kockázat-
kezelésnek három eleme van: kocká-
zatértékelés; emisszió- és expozíció-
ellenõrzés; kockázatmonitorozás.

Eljárás egy meghatározott megköze-
lítés, módszer, folyamat vagy becslés
adott célra való megbízhatóságának
és relevanciájának meghatározá-
sára. A „Megbízhatóság” definíciója
egyesek szerint annak megálla-
pítása, hogy a megközelítés, mód-
szer, eljárás vagy becslés az idõ
során reprodukálható. A „Relevan-
cia” definíciója: a megközelítés,
módszer, eljárás vagy becslés meg-
határozott célra való értelmes és
hasznos voltának megállapítása. 

CRM – A vállalati hatékonyságnövelés 
régi-új eszköze

– Mester Csaba*–

* Senior kutató – Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatóközpont.

Emlékeztetjük olvasóinkat többször is ki-
fejtett törekvésünkre, mely szerint célunk-
nak tekintjük az általános vezetési rendsze-
rek és a minõségkultúra közötti kölcsön-
hatások elemzését, ezzel is hangsúlyozva a
minõség és a versenyképesség szoros kap-
csolatát.
Minthogy – megítélésünk szerint – a CRM
is a vezetésminõség kelléktárának egyik,
egyre fontosabbá váló eszköze, örömmel
adjuk közre a cikket, melynek terjedelme
meghaladja a lapunkban szokásosat, ezért
folytatásokban közöljük. Jobb áttekintés
céljából az elején ismertetjük az írás teljes
szerkezetét. (Szerk.)

1. rész
A CRM (Customer Relationship Management)
kialakulása.
A CRM megközelítései.
A CRM céljai:

– Az ügyfelek megtartása és lemorzsolódásuk
csökkentése.

– Új ügyfelek felkutatása, megszerzése.
– Az ügyfelek lojalitásának növelése.
– Értékesítés növelése, keresztértékesítés

(cross-selling).
– Nagyobb nyereségû termékek értékesítése

ugyanannak a vevõnek (up-selling)
Kritikus pont: a humánpolitika.
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2. rész
A CRM által felölelt tevékenységek:

– A marketing területe.
– Az értékesítés területe.
– Az ügyfélszolgálat területe.

A CRM mint üzleti folyamat.
A CRM informatikai háttere.

3. rész
A szerzõ CRM-kutatásának körülményei és ered-
ményei.

A CRM (Customer Relationship
Management) kialakulása
A huszadik század elején a vállalatok vezetése
mindenekelõtt a tömegtermelés racionalizálására
törekedett. A sikeresség kulcsa az alacsony költ-
ségekben és az ennek alapján kialakított verseny-
képes árban volt. A hatékony gyártási eljárások és
a korszerû üzemszervezési módszertanok elter-
jedésével ez a helyzet megváltozott. Az élenjáró
vállalkozások közel ugyanolyan hatékonysággal
termeltek, ezért az ár alapján már nem tudták
magukat megkülönböztetni konkurenseiktõl. A
mindinkább élesedõ versenyben kénytelenek
voltak valamilyen más eszközhöz folyamodni, 
ami a marketingszemlélet irányadóvá válásához
vezetett.

A század közepétõl a vállalatok vezetése elsõsor-
ban a piac szegmentálására és a megcélzott piaci
szegmensben minél nagyobb részesedés elérésére
törekedett. A siker kulcsa, hogy a marketing el-
juttassa a megfelelõ üzenetet a kiválasztott fo-
gyasztói réteghez, és vágyakozást keltsen benne
az adott termék iránt. A nagy létszámú, jól fel-
készült marketingcsapatok váltak a vevõért foly-
tatott küzdelem fõ eszközeivé, és az élesedõ piaci
verseny mindinkább marketingháborúvá alakult
át. Ám a sikeres eladást követõ szolgáltatások
nem tartottak lépést a marketingarzenál fejlõ-
désével, és a csalódott vásárlók elvesztésével járó

bevételkiesés újabb erõfeszítésre sarkallta az
üzleti stratégákat. Ennek eredménye lett a Custo-
mer Relationship Management filozófia. A CRM
kifejezés akkor keletkezett, mikor a figyelem
középpontjában már nem a tömegreklám, hanem
a személyre szabott ügyfélkezelés került. A szem-
léletbeli fejlõdést követhetjük az 1. ábrán, mely
megmutatja, hogy a vállalkozások céljai milyen
konkrét megnyilvánulási formában jelentek meg
az ügyfelek számára.

A CRM megközelítései
Az eddigiek alapján egyértelmûen felismerhetõ,
hogy az ügyfélkapcsolatok kezelése lényegében
évtizedek óta folyamatosan fejlõdõ terület, mely-
be – az egyes vállalatvezetõk, szakemberek és
tanácsadók szerint – szervesen és érintõlegesen
különbözõ nagyságú vállalati szegmensek tartoz-
nak. Szakirodalmi kutatásaim során, a CRM-
definíciók világában a következõ felfogásokat
ismertem fel:

1. Marketingalapú megközelítés.
2. Az automatizálás középpontba állítása.
3. Ügyfélérték-központú megközelítés.
4. Ügyfélközpontú megközelítés.
5. Folyamatszemléletû megközelítés.

Az ügyfélkapcsolatokat gyakorlati szinten vizsgáló
tanácsadó és egyéb cégek megközelítéseit áttekint-
ve és a szakirodalmat tanulmányozva az a meg-
gyõzõdésem, hogy hiányzik egy átfogó, mindenre
kiterjedõ definíció, amely teljeskörûen képes lenne
leírni a modern ügyfélkapcsolat-kezelés (azaz
CRM) fogalmát, tükrözve minden fontos idevágó
területet. Találkoztam néhány olyan felfogással,
ideértve pl. az AAM és a Gartner Group megköze-
lítéseit, melyek már számos területet érintettek,
de ha komplex definíciót akarunk megfogalmazni,
akkor – véleményem szerint – a következõ szem-
pontokat mindenképpen említeni kell: 

– egységes adattárház létrehozása (adatok
központosítása),

– egységes szolgáltatás (elbánás) az ügyfélkap-
csolati pontokon (azonos információ),

– folyamatszerû megközelítés,
– ügyfélérték-számítás,
– vállalati stratégia újragondolása, aláren-

delése,
– komoly informatikai támogatás megterem-

tése, automatizálás,
– modern technológiák használata (Call Cen-

ter, mobil technológia stb.),
– nagy hangsúly az ügyféllel való személyes

kapcsolaton.

1. ábra1

1 Forrás: Consero Stratégiai és Vezetési Tanácsadó Kft.

A vállalatok és ügyfeleik kapcsolatának fejlõdése

Fókusz

Üzleti
célok

Fogyasztói
élmény

Ügyfélszerzés Ügyfélmegtartás Márkaérték növelése
Termékértékesítés Keresztértékesítés Intelligens ügyfél-kommunikáció

• Csatornahatékonyság
• Ügyfél-elégedettség

• Jó ügyfélkapcsolat
• Ügyfélmegtartás

• Ügyfélszokások
elõrejelzése

• Márkaépítés és ügyfél-
érték növelése

• Integráltan kezelt
ügyfél-kommunikációk
és tranzakciók

• Több interakciós
lehetõség vállalat
és ügyfél között

• Kényelmesebb
ügyfél-tranzakciók

1992                1994                1996                1998                2000                2002                2004
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Ezeknek a területeknek a vállalat szervezeti
architektúrájaként való összekapcsolódását mu-
tatja a 2. ábra.

2. ábra
Az ügyfélkapcsolatok átfogó megközelítése2

Elsõdlegesen kiemelendõnek tartom, hogy a XXI.
század piacán versenyzõ vállalkozás csak akkor
érhet el elõnyt az ügyfélkapcsolat-kezelés terüle-
tén, ha a teljes szervezetre kiterjedõ ügyfélköz-
pontú szemléletet tud megvalósítani. Ez azt jelen-
ti, hogy a CRM ne a stratégia egy elemeként jelen-
jen meg, hanem a vállalkozás stratégiáját kell az
ügyfélkapcsolatok minél eredményesebb kiszol-
gálásához igazítani. Azaz a folyamatszemléletû
megközelítést alapul véve, a szervezet folyamatait
át kell tekinteni, és a vevõközpontúság elõtérbe
helyezésével újra kell gondolni. Ki kell alakítani a
modern technológia vívmányait felhasználó rend-
szert, melybe integrálva vannak az ügyfelekkel
bármilyen szinten kapcsolatba hozható folyama-
tok. A rendszer segítségével az egyes folyamatok
automatizálhatók, lehetõséget nyújtva a haté-
konyság növelésére. A CRM-megoldás alapjaként
egy egységes adattárház szolgáljon, mely lehetõvé
teszi a szervezethez bármilyen csatornán kap-
csolódó ügyféllel szemben az egységes és standard
elbánást. Ez az adatbázis nyújt lehetõséget az
ügyfelekkel kapcsolatos eredményadatok vizs-
gálatára, azaz az ügyfélérték-vizsgálatra és szeg-
mentációra. Ugyancsak segíti a rendszer a célzott
megkereséseket és kampányokat. Egy további
fontos alkotórész, amelyet nem szabad elfelejteni:
hiába épít egy vállalkozás milliárdos ügyfélkap-
csolati megoldásokat, ha nem készül fel a leg-
gyengébb láncszem szakadási lehetõségére. Ez a
láncszem pedig nem más, mint maga az ember,
azaz az alkalmazott. Nagy figyelmet kell fordítani
az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó összes munka-
társ folyamatos képzésére és munkamoráljának
fenntartására. Hiszen õk azok, akik a rendszer

lehetõségeit és pozitívumait közvetítik az ügy-
felek felé, és képviselik mindazt, amit a top-
menedzsment stratégiai szinten megfogalmazott
és számos háttérterület számtalan munkatársa
létrehozott. 

Összegezve a fentieket, a következõképpen fogal-
maznám meg a CRM definícióját: 
A CRM egy olyan összvállalati, ügyfélközpontú
stratégia, mely a vállalati folyamatokat az ügy-
féligények minél eredményesebb kiszolgálása
érdekében integrálja egy, a legmodernebb tech-
nológiát képviselõ informatikai megoldásba,
melynek alapjául egy minden ügyféladatot tartal-
mazó adattárház szolgál. Az informatikai támo-
gatás és az egységes adatbázis révén lehetõvé
válik az ügyfélfolyamatok automatizálása és az
ügyféladatok feldolgozása a nyereség maximali-
zálása érdekében. Az ügyfélkapcsolatok kezelésé-
nek kiemelten fontos eleme az emberi tényezõ.

A CRM céljai 
Mint már számos kutatás eredményeképpen ki-
derült, az ügyfelet megtartani sokkal kifizetõ-
dõbb, mint új ügyfeleket szerezni. Erre példaként
hangzatos felmérési eredményeket hoznak fel a
tanácsadók, de tény, hogy az ügyfélkapcsolatok
fejlesztését mindig valamilyen alapvetõ ügyfél-
probléma megjelenése motiválja. Ennek megfele-
lõen a CRM célkitûzései általában a következõk-
ben felsoroltak közül kerülnek ki, átgondolt
CRM-stratégia esetén valamennyit felölelik. 

Az ügyfelek megtartása és lemorzsolódásuk
csökkentése
Költségoptimalizációs okokból kifolyólag a vállal-
kozás elsõdleges érdeke a minél hosszabb ügy-
féléletciklus és hosszú távon lojális klientúra
kialakítása. Ehhez elengedhetetlen:

– hogy tudjuk, mely ügyfelek hajlamosak az
elvándorlásra, kikre érdemes többet költeni;

– a folyamatos „post-sales”, azaz értékesítés
utáni tevékenység kifejtése, mert hiba azt
hinni, hogy a mi szerepünk az eladás pilla-
natában lezárult, ugyanis a vevõé akkor
kezdõdik, és folyamatos támogatásra van
szüksége; 

– az ügyfelek elégedettségének és panaszainak
rendszeres vizsgálata, hiszen csak az elége-
dett ügyfél vásárol újra, az elégedetlen gyak-
ran panasz nélkül távozik;

– a lemorzsolódás okainak alapos vizsgálata és
az eredmények beépítése a napi ügyfélkap-
csolati tevékenységbe, hogy ne kövessük el
újra ugyanazt a hibát. 

Ügyfélközpontú összvállalati stratégia

Egységes
adattárház

Ügyfélérték-
számítás

Személyzet
képzése

Egységes
elbánás

Személyes
kapcsolat

Modern
technológia

ÜGYFÉLKAPCSOLAT FOLYAMATSZEMLÉLETÛ
MEGKÖZELÍTÉSE

ÜGYFÉL

2 A szerzõ megközelítése.
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Új ügyfelek felkutatása, megszerzése
Ennek a tevékenységnek fõ célja az ügyfél-akvizí-
ciós költségek csökkentése, azaz egy ügyfél meg-
szerzési költségének leszorítása, a leendõ ügyfél
életciklusának és ügyfélértékének felbecsülése
már a kapcsolat legelején. 

Ehhez három kulcstevékenységet kell elvégezni,
ezek:

– az ügyfelek szegmentálása,
– a megcélzott ügyfélcsoport kiválasztása és az

ügyfél várható ügyfélértékének felbecsülése,
– a források biztosítása az új ügyfelek meg-

kereséséhez és megszerzéséhez mind infra-
strukturális, mind szakmai szinten. 

Lényeges kérdés azonban, hogy a vállalkozás
milyen pszichikai hatást kelt meglévõ és hûséges
ügyfeleiben akkor, mikor hatalmas kedvezmé-
nyeket, nagy akciókat hirdet az újonnan csatla-
kozóknak. Ilyenkor egy, akár több éve lojális
ügyfél méltán érezheti magát másodrendû fontos-
ságúnak, és a vállalat magatartását a kettõjük
kapcsolatában bekövetkezõ árulásnak tekintheti.
A legjobb példa erre talán a mobilszolgáltatók
folyamatos akciósorozata és az új belépõk renge-
teg kedvezménye. Fontos, hogy miközben egy cég
mindent megtesz az új kliensek meghódításáért,
legalább akkora figyelmet és törõdést tanúsítson
a meglévõ klientúrájával szemben. 

Az ügyfelek lojalitásának növelése
A lojalitást mint fogalmat elég nehéz definiálni, a
lojális ügyfél jellemzõit sokkal pontosabban meg
lehet határozni. Ezek három lényeges mozzanatot
tartalmaznak:

– a következõ termék megvásárlásánál a kon-
kurencia választékának mérlegelése nélkül
választja a szervezetet,

– hajlandó referenciát nyújtani a vállalkozás
számára, illetve ajánlja másoknak a termé-
ket, szervezetet,

– a termék használata során javaslatokat tesz
a termék fejlesztésére, új termék, új verzió
gyártására.3

A cél tehát, hogy ügyfeleinket e három tulajdon-
sággal vértezzük fel saját védelmünk érdekében.
Az ügyfelek lojalitását a vállalat többféleképpen is
növelheti. Az ezt befolyásoló tényezõk közül a leg-
fontosabbak:

Tudás, ismeret (a szervezet által felhalmozott
tudás, melynek alapját valamilyen központi infor-
mációs rendszer alkotja). 

Fajtái:
– a szervezet ismerete,
– az iparág ismerete,
– a termékek ismerete,
– a vevõ ismerete.

Ezeket az adatokat kell tárolnia a CRM-rendszer
informatikai adatbázisában. 

Személyre szabott érték létrehozása
– Az erõforrások mindig az egyes ügyfelek

igényei szerint legyenek összeállítva. 
– Törekedni kell one-to-one típusú marketing-

és értékesítéspolitika megvalósítására. 

Az ügyfél szükségletének megérzése, megelõzése
– Az ügyfél szükségletének több forrása is

lehet, pl. egy további termék megvétele, egy
termék továbbfejlesztése, de idesoroljuk az
ügyfélszolgálati proaktív problémaelhárí-
tást is.

– Az új szükségletek feltárása a vállalkozás
egyes részlegei közötti koordinációt, vala-
mint közös, konzisztens tudást igényel.

Állandó párbeszéd az ügyfelekkel
– Javítani kell a szervezetrõl adott informá-

ciók részletességét és minõségét, gyûjteni
kell a vásárlói adatokat, hogy a kommuniká-
ció minél magasabb szintjét sikerüljön el-
érni.

Pozitív, egységes élmény nyújtása
– El kell érni, hogy a szervezet minden egyes

alkalmazottja, aki az ügyféllel interakcióba
kerül, egységes nézetet képviseljen az ügyfél
korábban lezajlott vagy éppen zajló tranz-
akciójáról. Ezáltal elkerülhetõ az olyan kelle-
metlen szituáció, hogy a vásárló egy termé-
ket megvásárol az egyik csatornán keresztül,
és amikor egy másikon érdeklõdik, ott nincs
róla semmilyen információ. 

Az internet által elérhetõ különbözõ kommuniká-
ciós formák egyre kifinomultabb lehetõséget nyúj-
tanak az ügyfelekkel történõ kommunikációra. 
A jó ügyfélkapcsolat-kezeléshez hozzátartozik a
minõségi kommunikáció is. Példa erre a kapcso-
lattartás e-mail útján, amellyel ugyan komoly
költségmegtakarítás érhetõ el, az ügyfelekkel való
kommunikációt mégis érdemes differenciálni, és
az automatizmust csak bizonyos esetekben hasz-
nálni. Az is lényeges, hogy az ügyfelek ugyanazt 
a szolgáltatást, kapcsolatfelvételt különbözõ
médiumokon keresztül is kezdeményezhessék.4

3 Arany–Bohnné–Szeles–Tóth: CRM – Ügyfélszolgálati menedzsment. Management Kiadó, 2003. 
4 http://www.informatika.bke.hu/root/Project/telepiac.nsf.
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A lojalitásról szólva feltétlenül meg kell említe-
nünk ennek egy talán nem túl nagy múltra vissza-
tekintõ, de annál jelentõsebbé váló irányzatát. 
Az e-lojalitásról van szó. Néhány évvel ezelõtt 
az internetes online szolgáltatások számára új
lehetõségeket nyújtottak a közösségek, melyek az
online fórumokon vagy akár a chat-szobákban
jelentek meg. Õk mutatták meg a szolgáltató
számára, hogy létezhet kötõdés, lojalitás egy web-
hely iránt is. A cégek rákaptak a közösség adta új
elõnyökre, és megpróbálták kiaknázni, anyagi
hasznot húzni belõle, azonban mihelyt ezt a
közösség felismerte, azonnal áttért egy másik
szolgáltatóhoz, ahol az ingyenesség továbbra is
fennállt. 

Mûködõ e-lojalitás-modellek:5

– emelt szintû szolgáltatások,
– vásárlói klubok (kedvezményes árakkal),
– váratlan „köszönjük szépen” ajándékok,
– exkluzív információk és tanácsok – csak

klubtagoknak,
– belépési lehetõség on-line rendezvényekre,

eseményekre (csak tagoknak),
– játékok és viccek, karikatúrák, mint hûség-

program részei,
– a vásárlás gyakoriságát díjazó programok.

Értékesítés növelése, keresztértékesítés (cross-
selling)
Amikor egy ügyféllel kerülünk szembe, az elsõ
feladat mindig az, hogy meghatározzuk, az érin-
tett melyik kategóriába sorolható. Ez határozza
meg ugyanis a megközelítés típusát. Más visel-
kedést, magatartást igényel az értékesítõ részérõl
egy nézelõdõ, potenciális vásárló, mint egy rend-
szeresen vásárló, lojális ügyfél. A vevõi életciklus
fázisai a szervezet és az ügyfél közötti kapcsolat
jellegét mutatják. 

Ennek alapján az alábbi ügyfélstátuszokat külön-
böztetjük meg (3. ábra).
a) Potenciális ügyfelek

A szervezet által megcélzott ügyfélszegmens-
hez tartozó ügyfelek. Itt csak a szervezet kom-
munikálhat.

b) Érdeklõdõk
A potenciális ügyfelekbõl kikerülõ, a szervezet
akvizíciós tevékenységére reagáló, érdeklõdõ
ügyfelek. Immár kétirányú a kommunikáció a
cég és az ügyfél között.

c) Aktív ügyfelek
A szervezettel aktív üzleti kapcsolatban álló
ügyfelek.

d) Lemorzsolódott ügyfelek
A szervezettel aktív üzleti kapcsolatukat
megszüntetõ ügyfelek.

Egyértelmû, hogy csak az aktív szakaszban lévõ
ügyfél vonható be a további értékesítésbe. Ezen a
ponton a cross-selling és a következõkben emlí-
tendõ up-selling tevékenység összekapcsolható. A
szervezet célja valamilyen más termékcsoportba
tartozó termék egyidejû értékesítése és ezáltal a
forgalom és nyereség növelése. 

3. ábra
Az ügyféléletciklus és a hozzá kapcsolódó

funkcionális vállalati tevékenységek6

Ahogy a 3. ábrán is látszik, az életciklus elején a
marketing fontos szerepet kap. Az aktív ügyfelek-
ben lévõ potenciál kiaknázása érdekében az
ügyfélszolgálatnak és a termékfejlesztésnek is
kitüntetett szerep jut. A lemorzsolódott ügyfelek
visszacsábítása fõként a marketing feladata.

Fontos, hogy a ciklusok nemcsak idõrendi sort ha-
tároznak meg, hanem az információáramlást is
szükségessé teszik az egyes elemek között. Amit 
a marketing továbbít az értékesítés felé, azt a
továbbiakban más osztály is hasznosítani tudja.
Mint már említettem, az információ megosztása
így elõsegíti az együttmûködést és növeli az
ügyfélértéket.

Az ügyféléletciklus során több, visszacsatolt cik-
lusban tevékenykednek a cégek egyes részterü-
letei. Ezt szemlélteti a 4. ábra.7

4. ábra
Az ügyféléletciklus és a hozzá kapcsolódó 

vállalati funkcionális tevékenységek

5 Ellen Reid Smith lojalitásszakértõ–Pécsi Ferenc: Ügyfélkezelés a virtuális térben (2002).
6 http://www.informatika.bke.hu/root/Project/telepiac.nsf.
7 Gordon Linof: The Two Customer Lifecycle, Intelligent Enterprise, 1999. nov. 16.
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Ezek a ciklusok nemcsak az idõbeli sorrendiséget
határozzák meg, hanem az információáramlást is
megkövetelik az egyes elemek között. Tehát az
értékesítés a marketingtõl kapott információk
alapján tudja „megcélozni” az ügyfelet, a termék-
fejlesztés pedig felhasználhatja az ügyfélszolgálat,
az értékesítés stb. által felhalmozott informá-
ciókat. Így biztosítható, hogy nem szigetszerû
tudások alakulnak ki az egyes ügyfelekrõl, illetve,
hogy a vállalat egyes területei egymást turbina-
szerûen lendületbe hozzák, ezzel növelve az ügy-
félértéket.

Nagyobb nyereségû termékek értékesítése ugyan-
annak a vevõnek (up-selling)
Az up-selling célja, hogy a szervezetünknél már
ügyfélstátuszban szereplõ vásárlót rávegyük arra,
hogy újra vásároljon, a korábbi terméknél maga-
sabb szintû, úgynevezett upgrade-et rendeljen
meg. Az up-selling során a marketingesek azt a
tényt igyekeznek kihasználni, hogy az ügyfélnek
már van tapasztalata cégünkrõl. Amennyiben ez
pozitív, akkor jóval könnyebb lesz rávenni egy
további termék megvételére, mint egy teljesen
„friss” alanyt. 

Többnyire itt is igaz mindaz, amit az elõzõekben
a cross-selling körében már tárgyaltunk. Nagyon
fontos ebben az esetben a szegmentáció és az
ügyfelek mély ismerete, hiszen ez teszi lehetõvé,
hogy megtaláljuk az ügyfél számára adandó leg-
megfelelõbb ajánlatot. 

Kritikus pont: a humánpolitika
A jó CRM-rendszer bevezetésének hatása a szer-
vezet egészén érezhetõ. Elõnye minden szoros
ügyfélkapcsolatot kialakító szakember számára
nyilvánvaló:

– A marketingesek arra használják, hogy
megtervezzék és irányítsák kampányaikat. 
A CRM segít abban, hogy azonosítsák a
legjövedelmezõbb ügyfeleket. Ezáltal meg-
felelõ ajánlatot tudnak tenni a megfelelõ
ügyfeleknek a megfelelõ idõben.

– Az értékesítést kiegészítõ termékek ajánlá-
sával segíti.

– Az ügyfélszolgálat a CRM által jelzett ügy-
félszempontok alapján növeli az ügyfél-
elégedettséget, sõt újabb termékek és szol-
gáltatások értékesítését teszi lehetõvé. Az
ügyfelek konzisztens szolgáltatást kapnak az
általuk választott csatornákon: ügyfélpont,
web, e-mail, telefon.

Mint látható, egy CRM-rendszer széles körû fel-
használást tesz lehetõvé, de ne felejtsük el, hogy
bevezetésének kritikus pontja az ember. Meg-
felelõ, ügyfélcentrikus szervezeti kultúra és
megfelelõ képzettségû munkaerõ nélkül a CRM
nem lehet mûködõképes. A munkatársakat meg
kell gyõzni, hogy a kezdeti nehézségek ellenére 
az õ munkájukat fogja megkönnyíteni, hiszen az
eddig papíron lévõ kesze-kusza információtömeg
strukturáltan fog megjelenni, értékteremtõvé
válni. A rendszer elõnyeit csak a felhasználók
tapasztalhatják, hiszen minden rendszer annyit
ér, amennyit a felhasználó kihoz belõle. A papíron
lévõ információ hamar elvész, míg a rendszerbõl
követhetõ, kinek milyen feladata van.8

Mint minden rendszer megfelelõ használatához,
ehhez is elengedhetetlen feltétel a munkatársak
célirányos tréningezése. Az adatok, információk
kezelésére az arra jogosult munkatársakat meg
kell tanítani. Nemzetközi cégek nagy gondot
fordítanak az ügyfelekkel kapcsolatban álló kol-
legák megfelelõ kiválasztására és a feladatok ellá-
tására. Rendszeres munkatársi képzést, oktatást
és rendszeres ellenõrzést tartanak fontosnak. Az
oktatás során világossá tehetõk a munkatársak
számára az elvárások, a részükrõl felmerült kér-
dések megválaszolhatóak lesznek, az ellenérzések
kezelhetõvé válnak. A rendszeres ellenõrzés pedig
nem csak a vezetés számára tárja fel a prob-
lémákat, hanem a munkatársak is látni fogják,
hogy a vezetés komolyan veszi célkitûzéseit.8

(Folytatása következik)

8 Bohnné Keleti Katalin CEO 2002/2.

HHIIRRDDEESSSSEENN AA MMAAGGYYAARR MMIINNÕÕSSÉÉGGBBEENN!!
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RÉSZLETEK A HÁTSÓ BORÍTÓ OLDALON.

További információ: Herr Györgyi, Telefon: 456-6956; e-mail: ujsag@quality-mmt.hu
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A Hat Szigma olyan programnak tekinthetõ, 
amelynek célja a hibák szinte teljes kiküszöbölése
minden termékbõl, folyamatból és mûveletbõl. 
A gondolat a Motorola cégtõl indult ki, az elekt-
ronikai termékek minõségének javítására. 

A célértékek eltérései normál eloszlásának elmé-
letébõl ismert szigma „megfelelõségi” érték azt
fejezi ki, hogy a mért esetek mekkora hányadának
szórása marad a megfelelést reprezentáló harang-
görbén belül. Ha a szigma értéke: 6, úgy a folya-
matok során egymillió mûveletbõl 4-nél kevesebb
a hibás. A gazdasági szervezetek többsége három
szigma körüli eredménnyel dolgozik, vagyis min-
den elvégzett 1000 000 mûvelet során kb. 66 800
hiba keletkezik. A gyártó vállalatok mindinkább
elérik a négy szigmának megfelelõ teljesítményt
(6200 hiba), míg a szolgáltató-szervezetek teljesít-
ménye mindössze 1-2 szigma körüli. A 6 szigma
szint megvalósítása nem könnyû, és sok körül-
mény együttes, megfelelõ kialakításával érhetõ
csupán el. 

Az eljárás lényege
A Hat Szigma eljárás célja stratégiai szinten a
szervezeti kimenetek olyan irányú alakítása, hogy
az egyrészt kielégítse a piaci igényeket, másrészt
jelentõs elõnyöket (egyben nyereséget) biztosítson
a szervezet számára. A mûködtetés szintjén ez azt
jelenti, hogy a Hat Szigma célja a termékeknek
és/vagy szolgáltatásoknak a vásárlóknak megfe-
lelõ specifikációs határokon belül tartása. Döntõ
eleme továbbá a folyamat-paraméterek ingadozá-
sainak jelentõs csökkentése. A túl nagy ingadozá-
sok hibákat, többletköltségeket okoznak, és ked-
vezõtlenü1 befolyásolják a vásárlói megelégedett-
séget.

A Hat Szigma tartalma leegyszerûsítve: meg-
határozott rendszer szerint összeállított, illetve
felhasznált módszerek és eszközök gyûjteménye,
amely elsõsorban a teammunkára, valamint a 
termék mûködése szempontjából legjelentõsebb
hibákat elõidézõ tényezõk (hibaforrások) felis-
merésére és kiküszöbölésére helyezi a hangsúlyt.
Az eljárás évtizedek óta ismert statisztikai mód-
szereken alapul. A Hat Szigmában új:

– a módszerek csoportmunka keretében tör-
ténõ felhasználása,

– összpontosított problémamegoldó projektek
alkalmazása,

– figyelem a tartós pénzügyi eredmények
elérésére.

Az eljárás a következõkben felsorolt fontosabb
fázisok fegyelmezett, lépésenkénti végrehajtásán
alapszik: 
Tervezés: A feladat vagy probléma meghatáro-
zása, fontossági sorrend képzése és a helyes pro-
jekt(ek) kiválasztása. 
Mérés: A kulcsfontosságú termékjellemzõk és
folyamatadatok meghatározása, a folyamat „meg-
értése”, különös figyelemmel a mérhetõségre, a
megfelelés, illetve nemmegfelelés kritériumaira.
Helyzetfeltárás a kiinduló állapoti teljesítmény
mérésével. 
Elemzés: A folyamatra legnagyobb hatást gya-
korló változók meghatározása, a bemenõ para-
méterek és a minõségalakulás kapcsolatának
meghatározása, valamint a hatások számszerû-
sítése.
Fejlesztés: Elõrejelzõ modell felállítása, a beavat-
kozási pontok és módok meghatározása. A folya-
mat „kulcsbemeneteire” vonatkozó, a teljesít-
mény optimalizálását biztosító jellemzõk kimun-
kálása. Szükség esetén a javítási ciklus megis-
métlése.
Szabályozás: Az elért eredmények ellenõrzése, a
javítások tartóssá tételének biztosítása megfelelõ
intézkedésekkel. 

Az eredményesség feltételei
A Hat Szigma-projektek sikerének a következõ
hat tényezõ a záloga: 

– A legfelsõ vezetés aktívan támogatja, részt
vesz benne és felügyeli. A módszert bevezetõ
vállalatoknál szinte minden egyes ülésen
(beleértve a legfelsõbb vezetõi tanácskozáso-
kat is) megtárgyalják a tényleges és az elér-
hetõ eredményeket. 

– Objektív méréseken alapszik. Az eljárás
hangsúlyozza az adatokon alapuló felfogást a
megérzéssel szemben. A Hat Szigma szám-
szerûsítést követel, még olyan területeken is,
amelyek nem anyagiak, mint pl. a vevõi
vélekedések ismerete. A projektek során
meghatározzák a kiindulási állapotot, és
állandóan mérik a tapasztalt változásokat,
mellõzve a bizonytalan becsléseket. A méré-

A  MINÕSÉG JAVÍTÁSÁNAK  /  FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI

A Hat Szigma eljárás*

* A rovatban megjelenõ anyag az alábbi forrásmunkán alapul: Parányi Gy. (szerk.): Minõséget – gazdaságosan.
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sek a legfontosabb területekre terjednek ki.
Többek között mérik a költségek, a minõség,
a hozam és a teljesítmény változását. 

– A projektek konkrét – jelentõs – összegû
megtakarítások elérését tûzik ki célul és
írják elõ. A Hat Szigma elõtérbe helyezi a
pénzügyi méréseket. Ezért is fontos szabá-
lya, hogy a projektet csak elõzetes adatfel-
mérés után szabad indítani. 

– A résztvevõk munkaidejük 40–100%-át a
projekt céljainak megvalósítására fordítják.

– A projekttagok mindegyike alapos képzést
kap. 

– A projektekben széles körben, intézménye-
sen alkalmazzák az alapvetõ és a fejlett 
statisztikai módszereket. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az elvek
nemcsak a gyártó szervezetekre alkalmazhatók,
hanem bármilyen tevékenységre, amely lehet
banki, egészségügyi, szórakoztatóipari vagy egyéb
szolgáltatás is. 

OLVASÓINK ÍRJÁK

A józan paraszti észtõl a kockázatelméletig
Kritikai megjegyzések Móricz Pál egy dolgozatához

1 Móricz Pál: A kockázatfelmérés elmélete, gyakorlata és tapasztalatai. Magyar Minõség XIV/7., 13–15. (2005).
2 Havas Ádám: Kockázatelemzés – mágia vagy tudomány? Iskolakultúra, 1993/23., 21. old.

Cseh Gábor: Az ipari kockázatok értékelésének és hatósági szabályozásának elvei és terminológiája. 
www.mbf.hu/Ipari.kockazat.kiv.html
Hadas János: A kockázat mûszaki-jogi határterületének idõszerû kérdései.
Biztosítási Szemle, 1980. március–április. 53–60. oldal.

1. Móricz Pál1 dolgozatában (elõadás-kivonatá-
ban) a kockázat és biztonság problematikáját
kissé bulvárlapos szlengben intézi el: „A leg-
fontosabb módszertan: JPÉ (Józan paraszti
ész)”. Ez a vállonveregetõ stílus, álláspontom
szerint, hallatlanul káros, és menlevelet ad a
„matematikából felmentett”, bár biztonsági
kérdésekben szakmai babérokra törõ egyének-
nek (nem a szerzõre gondolok).

Jóllehet az információbiztonságról kíván
beszélni, több helyütt ezt messze meghaladva
tudatja az Olvasóval (esetleg minõségbiz-
tosítási szakemberrel?), hogy „Nincs tökéletes
biztonság”. Ahhoz képest, hogy a mû címében a
kockázatfelmérés elmélete (az én kiemelésem,
B. I.) a tökéletes biztonság hiányának axió-
májához szükséges definíció(ka)t meglepõen
késõn idézi (a dolgozat utolsó részében), mond-
ván: „Kockázat egy meghatározott »nem ked-
vezõ esemény« valószínûségének és következ-
ményének (következményeinek) kombináció-
ja.” Ha ez a mondat laikusoknak szól, akkor
teljesen érthetetlen, hiszen ki hallott már arról,
hogy valószínûséget (egy esemény) következ-
ményeivel kombinálni? Ha szakembernek szól,
akkor enyhén szólva is butaság.

Ha ez a mondat laikusoknak szól, akkor jó
lett volna megvilágítani egy példával. Valahogy
így: Tegyük fel, hogy egy nemkívánt esemény
valószínûsége 0,1, az esemény következmé-

nyének a kárértéke 1000 Ft. Ekkor az esemény
kockázata, vagyis a valószínûség és a következ-
mény „kombinációja” definíció szerint: 
0,1 x 1000 = 100.

Elvárható lett volna, hogy a Szerzõ egy kissé
elidõzzék a meghatározás felett. Különösen a
számára oly kedves józan paraszti ész szem-
pontjából. Illett volna feltennie a kérdést: ha ez
a 100 értékû kockázat nem a 0,1 és 1000,
hanem például 0,01 és 10 000 kombinációjaként
áll elõ, akkor biztos-e, hogy e két esetet min-
denki azonos kockázatúnak fogja tekinteni,
ama bizonyos józan ész számára. Ajánlhatott
volna egy-két szakirodalmat, amely a kockázat
fogalmának diszkussziójával foglalkozik.2

A „Nincs tökéletes biztonság” kijelentése
helyett esetleg azt kellett volna mondania,
hogy nincsen olyan esemény, amely 1 valószí-
nûséggel következik be. A probléma csak az,
hogy ez nem igaz. Ott van mindjárt a pre-
klasszikus „minden ember halandó” esete.
Szerzõ szerint ezt sem állíthatjuk teljes (töké-
letes) bizonyossággal/biztonsággal. Még jó,
hogy nem megy el odáig, hogy, sarkítva a dol-
got, a „nincsen abszolút igazság” örök (abszo-
lút?) igazságát is felidézze. Ez ugyanis a „soha
ne mondd azt, hogy soha” csapdájába kergette
volna. Nesze neked józan paraszti ész!

2. Igazán eredeti – mondhatni mellbevágó –, hogy
az elméleti alapokat a Szerzõ joganyagokból,
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szabványokból eredezteti. Távol álljon tõlem
minden kioktatási szándék, de jó volna megál-
lapodni abban, hogy az egzakt elmélet sine qua
non-ja a tudományelmélet ma már klasszikus
„falszifikációs elve” értelmében az, hogy elvileg
alkalmas legyen a cáfolásra.3 Na de hogyan
lehet egy szabványt megcáfolni? (Az euklideszi
geometriát speciel igen könnyû megcáfolni.
Csupán mutatni kell két pontot, amelyen át két
egyenes húzható.)

Emellett jó tudni, hogy a kockázatelmélet 
– mint minden egzakt elmélet – sem nélkülöz-
heti a definíciókat az axiómákat és a bebizonyí-
tott tételeket. Annál inkább nélkülözheti azon-
ban a szabványokat és a rendeleteket.

3. Nézzük tovább, hogy Móricz szerint mit mond
az elmélet. Mármint az információbiztonsági
kockázatelmélet. (Már mintha lenne ilyen el-
mélet, hiszen az elmélet mindig általánosságra
törekszik!) Mint kiderül, ez egy olyan elmélet,
amely nemigen mond semmit. Mondhatni, sem-
mitmondó. Nem szól arról, mibõl mi követke-
zik, hanem inkább azt mondja meg, hogy mikor
mit kell csinálni, mikor mi a teendõ. Ilyenek:
„Kockázatfelmérés szisztematikus megközelí-
tésének definiálása”, „Kockázatkezelésre vo-
natkozó lehetõségek azonosítása és értékelése”.

Ebbõl sajnos nem derül ki, mi fán terem az
elmélet, kínálkozik a szójáték, hogy talán
hibafán.

4. Engedjék meg, hogy példa gyanánt egy elméleti
levezetést bemutassak.

Jelöljön A, B, C tetszõleges operátorokat!4

Megmutatjuk, hogy igaz a következõ tétel:
TÉTEL:
Legyen 
(1) AB = BA,
(2) AC = CA, 
(3) ABA = A,
(4) BAB = B
Ekkor BC = CB
BIZONYÍTÁS:
A bizonyításban fel fogjuk használni az asszocia-
tivitási tételt, amely szerint mindig: 

A(BC) = (AB)C

(4) szerint                        BC = (BAB)C
Az asszociativitási törvény szerint:

= B(AB)C
(1) szerint: = B(BA)C
Az asszociativitási törvény szerint:

= (BB)(AC)
(2) szerint: = (BB)(CA)
Az asszociativitási törvény szerint:

= (BBC)A
(3) szerint: = (BBC)(ABA)
Az asszociativitási törvény szerint:

= (BB)(CA)(BA)
(2) szerint: = (BB)(AC)(BA)
Az asszociativitási törvény szerint:

= (BBAC)BA
(1) szerint: = (BBAC)AB
Az asszociativitási törvény szerint:

= (BBACA)B
(4) szerint: = (BBACA)BAB
Az asszociativitási törvény szerint:

= B(BA)(CA)BAB
(1,2) szerint: = B(AB)(AC)BAB 
Az asszociativitási törvény szerint:

= B(ABA)C(BAB) 
(1,3) szerint: = (BA)C(ABB)
Az asszociativitási törvény szerint:

= (BA)(CA)(BB)
(1,2) szerint: = (AB)(AC)(BB)
Az asszociativitási törvény szerint:

= (ABA)(CBB)
(3) szerint: = A(CBB)
Az asszociativitási törvény szerint:

= (AC)(BB)
(2) szerint: = (CA)(BB)
Az asszociativitási törvény szerint:

= C(AB)B
(1) szerint: = C(BA)B
Az asszociativitási törvény szerint:

= C(BAB)
(1) szerint: = CB.
5. Ha Szerzõ vagy Olvasó számon kéri rajtam,

hogy mi köze van ennek a matematikai
bûvészkedésnek a kockázatelmélethez, akkor
ezt nemes szakmai kihívásnak tekintem.

Dr. habil Bukovics István

3 Tisztában vagyok vele, hogy ez a falszifikációs elv meglehetõsen durva leegyszerûsítése. Csupán azért említem, hogy rámutassak
arra, hogy elmélet módszertana és a józan paraszti ész meglehetõsen távol állnak egymástól. Az igényesebb olvasónak melegen
ajánlom Vekerdi Lászó: A „falszifikációs módszertõl” a „módszeres módszertelenségig” címû kitûnõ tanulmányát. (I. m. Vekerdi
László: Tudás és tudomány, Typotex, 1994, Budapest, 266–296.)

4 Itt az operátor szót matematikai értelemben használjuk (nem tévesztendõ össze a telefonkezelõvel). Definícióját a megfelelõ
matematikai könyvek tartalmazzák (szinonimája a lineáris transzformáció) . A  –  szerény véleményem szerint – legjobb bevezetése
Halmos Pál kitûnõ könyvében található. Paul R. Halmos: Véges dimenziós vektorterek. Mûszaki Kiadó, Budapest, 1984. (Az operá-
tor fogalmának meghatározása és tárgyalása a 61. oldalon kezdõdik.)
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Nagy élvezettel olvastam dr. habil Bukovics
István úr kritikai megjegyzéseit, éles logikáját.
Legnagyobb részével teljes mértékben egyetértek.
Észrevételeim az alábbiak:

1. Az elõadás-kivonat, mint címébõl is kiderül,
nem szakmai publikáció, hanem egy konferen-
cia-elõadás vázlata. Konferenciaanyagnak ké-
szült a 2005. júniusra tervezett, sajnos el-
maradt, „Az információbiztonság és -szolgál-
tatás menedzselésének hatása a versenyképes-
ségre” címû konferenciára (ahogy a folyóirat
további 3 cikke is). A kivonat a résztvevõknek
emlékeztetõként lett volna kiadva, illetve
elõzetesen hozzájárultam ahhoz, hogy az MM
folyóirat konferenciáról beszámoló számában is
szerepeljen.

2. Az elõadás gondolatokat kívánt megosztani az
információvédelmi követelményrendszereknek
és ajánlásoknak megfelelésre felkészülés során
felvetõdõ gyakorlati kérdésekrõl. Sem tudomá-
nyos, sem elméleti háttér bemutatása, megala-
pozása nem volt cél.

3. A szakmai zsargonban a követelményrendsze-
reket, ajánlásokat – helytelenül – elméletben
elvárt követelményeknek szokták nevezni,
megkülönböztetve a gyakorlati alkalmazások-
tól. A leírtakból kiderül, mint ezt dr. Bukovics
úr bebizonyítja, szó sincs semmilyen elmélet-
rõl. Mindössze azon követelményrendszerek-
nek és ajánlásoknak a bemutatásáról van szó,
melyeknek meg kívánunk (meg kell) felelni,
vagy amelyeket alkalmazni kívánunk. Elnézést
kérek mindazoktól, akik esetleg ezt félreértet-
ték.

4. Az elõadás arról szól, hogy mennyire összetett
feladat egy kockázatfelmérés, felvázolva né-
hány csapdát. Ezzel is bizonyítom, dr. Bukovics
úrral egyetértésben, hogy a kockázatfelmérés
sokkal komolyabb dolog, hogy nem kellõen hoz-
záértõ, „szakmai babérokra törõ egyéneknek
tevékenységéhez menlevelet adjunk”. Mint
minden szakterületen, itt is meghatározó a
szakmai felkészültség, a gyakorlati tapasztalat
és alkalmazáskor az alaposság, korrektség. A
JPÉ (józan paraszti ész) nem ennek a kivál-
tását, hanem kiegészítését jelenti. A módszerek
alkalmazása során sok olyan részletkérdés
merül fel, amire egzakt, egyértelmû választ az
útmutatók nem adnak. Itt sokszor segít a JPÉ.
Veszélyforrás az is, ha egy módszertant csak
formálisan, a tényleges helyzettõl, folyamatok-
tól, a valóság kontrolljától függetlenül (azaz
JPÉ nélkül) alkalmazunk. Készülhetnek olyan
jelentések, melyek nem a tényleges szervezet-

rõl, folyamatokról és kockázataikról szólnak,
melyek hibás döntésekhez, hamis biztonságtu-
dathoz vezethetnek.

5. Az elõadás bemutatja, hogy a megvalósításhoz
a követelményrendszerek (természetesen itt
sincs szó elméletrõl) kevés támpontot adnak.
Dr. Bukovics is erre a következtetésre jutott a
vázlat alapján.

6. A kockázat definícióját az ISO/IEC Guide 73
adja meg. Ezt használja az összes nemzetközi,
Magyarországon is széleskörûen alkalmazott,
kockázatokkal kapcsolatos követelmény és
irányelvszabvány (pl. a környezetközpontú, a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság, az
élelmiszer-biztonság és az információvédelem
irányítási rendszerérõl szóló szabványok).
Lehet „butaságnak” nevezni ezt a definíciót. Az
elõadás azonban kockázatfelméréssel kapcso-
latos követelményrendszernek megfelelésrõl
szól, és a követelményrendszer definíciójának
alkalmazása a megfelelõséghez alapkövetel-
mény.

7. A kockázat definíciójában szándékosan „kom-
bináció” szerepel és nem szorzat. Ez lehetõsé-
get ad arra, hogy használjuk a szorzatot (pl. a
NASA által kidolgozott és alkalmazott FMEA –
Hibamód és Hatáselemzés, kicsit leegysze-
rûsítve ilyen megközelítést alkalmaz), de alkal-
mazhatók korrekciós tényezõk, és lehet a kom-
bináció számszerûsítés nélküli osztályba
sorolás is. Az elõadás erre kitér.

8. A nincs tökéletes biztonság kitétel egy infor-
mációvédelmi rendszer építésekor, mûködteté-
sekor (errõl szól az elõadás) azt jelenti, hogy a
leggondosabb védelmi rendszer esetén sem
mondhatjuk azt, hogy biztos, hogy nem lesz
biztonsági esemény, ahogy pl. a katasztrófa-
védelem esetén sem mondhatjuk azt, hogy ki
tudunk minden katasztrófát küszöbölni. Ez
nem ment fel a szükséges védelmi intézke-
dések megtétele, a kellõ gondosság alól. Nem
értem, ennek mi köze van ahhoz az állításhoz,
hogy nincs 1 valószínûségû esemény, és ez
utóbbi tagadása miért cáfolná a kiinduló
állítást.

Egyetértek dr. Bukovics úrral abban, hogy a
szakmai publikációkban (az elõadás-kivonat nem
erre készült) törekedni kell a pontos fogalmazá-
sokra, a logikai ellentmondások kiküszöbölésére.
Remélem, a Kritikai megjegyzések és az Észre-
vételek segítenek a pontatlanságok tisztázásá-
ban.

Móricz Pál

Észrevételek a „Kritikai megjegyzések”-hez
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Az EU-ban a szolgáltatási piac a GDP 70%-át
teszi ki. A szolgáltatások által biztosított munka-
helyek a munkanélküliség megelõzését, csökken-
tését, hátrányos következményeinek enyhítését,
valamint a foglalkoztatási feszültségek megszün-
tetését, kezelését eredményezik. Az utóbbi évek-
ben a szolgáltatási szféra Magyarországon is mind
a foglalkoztatotti létszám, mind a GDP alapján 
a nemzetgazdaság legnagyobb szektorává vált.
Kétségtelen tehát, hogy a stuktúraváltás gyõztese
és a legdinamikusabban fejlõdõ szektor.

Az egyes szolgáltatási ágak között azonban jelen-
tõsek a különbségek, többek között azok kíná-
latát, színvonalát, regionális megoszlását, a ter-
meléssel való kapcsolatát, a tõkeigényességét, a
GDP-hez való hozzájárulás mértékét, a külföldi
tõke jelenlétét illetõen. Mindezek még sürgetõbbé
teszik a szolgáltatási szférára vonatkozó ismere-
teink bõvítését.

A felhasználók növekvõ igényei/igényessége miatt
a szolgáltatást nyújtó cégek mûködõképességét
ma már világszerte tevékenységük minõsége
határozza meg. A piaci versengések során csak
azok a cégek maradnak/maradhatnak életben,
amelyek megfelelnek a kor kihívásainak, vagyis a
minõség védelme és folyamatos javítása mellett
teszik le a voksukat.

A szolgáltatást nyújtó cégek ellenõrizhetõvé és
összehasonlíthatóvá válnak egy jól kidolgozott
rendszer segítségével, amely rendszer kialakítá-
sa/bevezetése során felmerülõ kérdések megvála-
szolása – pl.: mit ellenõrizzenek, hogyan végezzék
az ellenõrzéseket és milyen mérési kritériumokat
alkalmazzanak – nagyban segítik a szolgáltató
cégek tevékenységének minõségjavítását. 

Az Európai Szabványügyi Bizottság a mûszaki
bizottságain (CEN/TC-ken) keresztül segítséget
kíván nyújtani a szolgáltatóknak a gyakorlatban
könnyen alkalmazható olyan mérõeszközök és
mérési rendszerek egységesítésével, amelyekkel
az egyes szolgáltatások színvonala meghatároz-
ható és a különbözõ területeken mûködõ szolgál-
tatók mûködése összehasonlítható.

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) a szol-
gáltatások szabványosítására szakmai területek
szerint mûszaki bizottságokat hozott létre.

A CEN által elfogadott szabványokat a szervezet
tagtestületei kötelesek nemzeti szabványként
bevezetni.

A szolgáltatásokkal foglalkozó szabványok meg-
adják, hogy meghatározott minõségi paraméterek
mellett az adott szolgáltatás milyen szintû
igények kielégítésére alkalmas, így a szolgáltatást
nyújtó biztosítani, a megrendelõ pedig ellenõrizni
tudja a szolgáltatás megfelelõségét. A szabványok
alkalmazása ugyan önkéntes, de ha a szolgáltató
alkalmazza a szabványt, akkor nem kell bizonyí-
tania, hogy szolgáltatása megfelel az elvárások-
nak.

Takarítási szolgáltatások (CEN/TC 328)
A szabvány elsõsorban a takarítási szolgáltatások
minõségének mérésére szolgáló rendszerek alap-
vetõ követelményeit és ajánlásait tartalmazza.

A legcélszerûbb eljárási módot adja meg, figye-
lembe véve, hogy a takarítás minõségének ellen-
õrzésére alkalmas rendszereknek széles skálája
létezik, és ezek sokféle jellemzõt alkalmaznak.
Ezeket a rendszereket részben egyedi igények cél-
jaira, részben helyi szabályzatok és jogszabályok
kielégítése céljából dolgozták ki; sok esetben már
hosszú ideje sikeresen alkalmazzák õket. A szab-
ványosított keretmodell segítségével valamennyi
rendszer objektívebbé és teljesebbé vált.

Postai szolgáltatások (CEN/TC 331)
A mûszaki szabályozás egyik célja a postai szol-
gáltatók és ügyfeleik közötti együttmûködés
elõsegítése olyan információk megadásának elõ-
írásával, amelyekkel a feladók az automatizált
postai rendszerekben sikeresen feldolgozható
címeket tudnak nyomtatni. Meghatározza a
belföldi és a nemzetközi postai szolgáltatással
kapcsolatos panaszok kezelésének követelményeit
és a kártalanítási eljárásokat, ezen belül az egyes
panasztípusokat. A panasztípusok mindegyikére
megad egy olyan módszert, amellyel mérni lehet a

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

Szolgáltatások szabványosítása a CEN-ben*

– Csík Gabriella –

* A Szabványügyi Közlöny 2005. júliusi számában megjelent cikk másodközlése.
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válaszadás gyorsaságát, a panaszok visszaiga-
zolását, feldolgozását és megoldását a szolgáltató
által. Ugyanakkor módszereket ír elõ a postai
szolgáltatók által összegyûjtött, feldolgozott és
kézbesített belföldi és nemzetközi, könyvelt levél-
postai küldemények elveszési arányának és
lényeges késésének mérésére. 

A levélládákkal kapcsolatos elõírások pedig
figyelembe veszik a felhasználói érdekeket, azon
belül a levélpostai küldemények védelmét, vízhat-
lanságát, biztonságát és a rendszer hatékony-
ságát. 

Létesítménygazdálkodás (CEN/TC 348)
A területen lévõ szabályozást elõsegítõ fogalmak
tisztázását követõen a készülõ európai szabvány
alkalmazható bármilyen tevékenységet végzõ
cégnél (ipari, kereskedelmi, katonai, egészségügyi
stb.), illetve a létesítménygazdálkodás bármely
szakaszában/területén, a tervezéstõl az alvállal-
kozókkal kötött megállapodásig. Bár maga a szab-
vány elsõsorban a külsõ szolgáltatókkal kötendõ
megállapodásokra készült, de alkalmazható olyan
cégeknél is, ahol a szolgáltatóegység egy cégen
belül mûködik, tehát a különbözõ részlegek
közötti megállapodások kialakításához is segít-
séget nyújt. 

Turisztikai szolgáltatások (CEN/TC 329)
A turisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó mû-
szaki bizottság által kidolgozott szabványok
segítenek egységes szabályozást kialakítani a
szabadidõs tevékenységekhez kapcsolódó szolgál-
tatások területén. 

A hotelekkel, az egyéb turistaszállásokkal, az
utazási ügynökségekkel, az utazásszervezõkkel, a
nyelvtanulásutakkal kapcsolatos fogalmak tisztá-
zásával pedig az egységes szemlélet kialakításához
járulnak hozzá az EU tagországaiban, így támo-
gatva a szolgáltatók versenyképességét a piacon
(az országok az egyes fogalmakon ugyanazt ért-
sék, így szolgálva a maguk, illetve a fogyasztók
érdekeit). A szabályozás kiterjed a búvárszolgál-
tatásokban közremûködõk képzésére (felügyelt
búvár, önálló búvár, merülésvezetõ stb.) is.

Temetkezési szolgáltatások (CEN/BTTF 139)
A szabvány kidolgozására a Mûszaki Igazgatóság
feladatcsoportot hozott lére. A készülõ szabvány

tartalmazni fogja a temetkezéssel szemben tá-
masztott követelményeket, ezen belül a személy-
zetre, a szállításra, az oktatásra és a minõségi
elõírásokra vonatkozóakat. Elõírja az elhunytról
való gondoskodás részleteit, de nem írja elõ az
ezekkel összefüggõ mûszaki követelményeket. A
szolgáltatáson belüli szabályozás kiemelt hang-
súlyt fektet a munkahelyi egészségvédelemre és a
biztonsági követelményekre.

Karbantartási szolgáltatások (CEN/TC 319)
A készülõ szabvány a fogalmak tisztázása mellett
a szükséges dokumentációkkal és a szerzõdés-
kötés feltételeivel, a mutatókkal, az épületek kar-
bantartásával foglalkozik, beleértve a személyzet
képzését és a karbantartás menedzsmentjét.

Szállítási szolgáltatások (CEN/TC 320)
Az e területen lévõ szabványok a teherszállítás
lebonyolításának szabályozásával, az egyes áru-
szállító láncok teljesítményjellemzõivel és nyilat-
kozatrendszerével foglalkoznak, ugyanakkor tisz-
tázzák a területen használt szakkifejezéseket,
amelyeket a közúti szállításkor, tároláskor és áru-
terítéskor használnak. Javasolják a szolgáltatást
végzõ cégeknek a rendszeres önellenõrzést, amely-
nek során összevethetik a teljesítményüket az
elõre meghatározott kritériumokkal, annak érde-
kében, hogy a független auditokat megkönnyítsék. 

Fordítási szolgáltatások (CEN/BTTF 138)
A fordítói szolgáltatást nyújtókkal szemben
támasztott követelményeknek való megfelelést
segíti oly módon, hogy a szolgáltatással kapcso-
latos humán és mûszaki feltételrendszereket is
megadja a készülõ szabvány.

A szabvány kidolgozását a Mûszaki Igazgatóság
által létrehozott feladatcsoport végzi, amely pró-
bálta és jelenleg is próbálja az adott szolgáltatási
szektor problémáit orvosolni. A szabványkidol-
gozásban mind a szolgáltatók, mind a szolgáltatást
igénylõk részt vesznek, így mind a két fél érvé-
nyesítheti érdekeit az elõírások kialakításában.

A felsorolt szolgáltatási területek egységes szabá-
lyozásának koordinálására a CEN Mûszaki Igaz-
gatósága munkacsoportot hozott létre, amely biz-
tosítja a különbözõ elõírások egymással össze-
függõ, ellentmondásmentes, egységes felépítését.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője az
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Amikor az ISO 9000 szabvány mintájára kidolgo-
zott ISO 14 001 és annak magyarázó szabványa,
az ISO 14 004 1996-ban megjelent, különbözõ
országok tartalmában eltérõ, komoly aggódásuk-
nak adtak hangot. Attól tartottak, hogy: 

– a szabvány által bevezetendõ rendszerek túl
nagy terhet rónak a cégekre, és verseny-
hátrányt okoznak;

– a bevezetett szabvány szerinti rendszerek 
és a megfelelõségüket igazoló tanúsítvány
ugyan hatékony marketingeszközhöz (és
ezáltal versenyelõnyhöz) juttatja a cégeket
anélkül, hogy a környezet védelmének ügye
erõsödne.

Hamarosan bebizonyosodott, hogy ezek a nézetek
nem állják meg a helyüket. 2000-ig számos nem-
zetközi szabvány született a 14 000-es családban,
az alábbi témákban: KIR, audit, címkézés, tel-
jesítményértékelés, életciklus-értékelés.

Ezek a szabványok napjainkra már elérték az
elsõ, kötelezõ felülvizsgálatot, amelyek során a
legtöbb témában a bizottságok tagjai, illetve az
érdekelt felek úgy döntöttek, hogy szükséges 
az elsõ generáció tagjainak megújítása, javítása 
az összegyûlt tapasztalatok alapján. Idõközben a
14 000-es sorozat néhány új területtel is bõvült,
amelyek kidolgozása – a piaci igényeknek meg-
felelõen – jelenleg folyamatban van. 

Az ISO 14 001 szabvány felülvizsgálata során az
egyik alapvetõ cél a nagyobb összhang megterem-
tése volt a minõségirányítási rendszerek szabvá-
nyával. A szakkifejezések átvételén és a szóhasz-
nálat közeledésén kívül több olyan részen is vál-
tozott a szabvány, ahol az érthetõbb – és félre nem
érthetõ – megfogalmazás volt a cél.** A változá-
sokat követi az ISO 14 004 szabvány, amely az új
KIR változásait figyelembe véve ad útmutatást
arra nézve, hogy hogyan is célszerû nekifogni a
munkának, mire kell/érdemes figyelni az alkal-
mazás során. Különbözõ megközelítéseket sorol
fel, amelyek közül a KIR-vezetõk kiválaszthatják
a cégükre leginkább illõt. Ezenkívül sok konkrét
példát ad annak érdekében, hogy az ISO 14 001
egyes szakaszaihoz fûzött magyarázatok köny-
nyebben érthetõk legyenek Az MSZ EN ISO
14 004 szabvány magyar nyelven várhatóan 2005.
szeptemberében jelenik meg.

A KIR és a MIR közös auditszabványa az ISO
19 011 mellett egy másik lehetõséget vázol fel, az
ISO 14 015-öt, amely a helyszínek és szervezetek
környezeti értékeléséhez (és nem a rendszer
mûködésének ellenõrzéséhez) ad módszert.

Az ISO 14 020-as sorozat tagjai közül azok a
szabványok, amelyek alkalmazása (környezet-
barát címkék) az elmúlt évek során sem nem-
zetközi, sem hazai szinten nem igazán váltotta
valóra a hozzájuk fûzött reményeket, további 
5 évig megmaradnak jelenlegi formájukban. Az
Európai Bizottság azonban továbbra is támogatja
a címkézéssel kapcsolatos törekvéseket. A ter-
mékek környezeti nyilatkozata (EPD =
Environmental Product Declaration) egy
nemzetközi szinten bevezetendõ rendszer esz-
köze, amelynek követelményeit az ISO 14 025
szabvány (várhatóan ez év végén jelenik meg)
adja meg. Ez a rendszer a termékeket nem csupán
címkével, hanem részletes környezeti nyilatkozat-
tal kívánja ellátni, amely a termék környezeti
adatait, azaz a környezeti teljesítményével (ISO
14 031, ISO 14 032) kapcsolatos információkat
számszerûsített formában tartalmazza. 

A környezeti teljesítmény értékelése a kör-
nyezetközpontú irányítási rendszerek mûködésé-
nek, fejlesztésének legfontosabb eszköze. Ahhoz,
hogy értékelni tudjuk rendszerünk mûködését,
valamint a célokban elõirányzott és a megvalósult
eredmények alakulását, mindenképpen méré-
sekre van szükség. Ha sikerül megfelelõ mérõ-
számokat kiválasztani, akkor a célszerûen hozzá-
juk rendelt adatok elemzésével segít a vezetõ-
ségének és a szervezet többi dolgozójának objek-
tíven értékelni munkája eredményét, amit
hasznosítani tud a késõbbi tervezésben, az ered-
ményesség és hatékonyság növelésében stb.
Ehhez nyújt segítséget az ISO 14031 szabvány. 

Egyre növekszik azoknak a direktíváknak a
száma, amelyekben a termékekre, szolgáltatá-
sokra (pl. csomagolóanyagokra, elektronikai és
elektrotechnikai hulladékokra stb.) vonatkozó
követelmények között megjelennek az életcik-
lus-értékelésre vonatkozó követelmények is. Ez
is egyik oka annak, hogy az ISO 14 040-es sorozat
tagjainak felülvizsgálata során a szabványok

A KIR-t támogató szabványosítás eredményei, programja*

– Rosta Tímea –

** A Szabványügyi Közlöny augusztusi számában megjelent cikk másodközlése.
** Bõvebben lásd: Magyar Minõség 2005/6. szám (a szerk. megjegyzése).
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átdolgozása mellett döntöttek a könnyebb alkal-
mazhatóság kedvéért.

A KIR bevezetése és mûködtetése a szervezetek
profiljától függõen igen eltérõ lehet, így például az
erdõgazdaságok számára ISO 14 061 jelzettel
már külön útmutató készült. Az agrártevé-
kenységet végzõ cégek, szervezetek számára is
készül egy hasonló segédeszköz.

Tervezeti fázisban van – azaz év végére várható,
hogy megjelenik – a környezeti kommuniká-
cióról szóló ISO 14 063 szabvány. Hazánkban 
is egyértelmûen nõtt a lakosság környezettuda-
tossága, beleértve az „aggódó és az érdeklõdõ”
tudatosságot egyaránt. A vállalatoknak így egy-
részt elkerülhetetlenné, másrészt érdekükké vált
a megfelelõ környezeti kommunikáció. Megjelen-
tek az elsõ környezeti jelentések, amelyek pub-
likálása fontos mérföldkõ. A kommunikáció azon-
ban nem egyoldalú folyamat, a témában készülõ
szabvány egy olyan, elõre megtervezett rendszer
kialakításához nyújt gyakorlati segítséget, amely
felöleli mind a belsõ, mind a külsõ kommunikációt.
Az ellenõrzõ kérdõívek és a szabványban található

sok konkrét példa, rövid esettanulmány megis-
merésével és figyelembevételével biztosan elkerül-
hetõvé válnak az olyan kommunikációs hibák és
hiányosságok, amelyek sok esetben igen hosszú
idõre károsan befolyásolják egy cég megítélését.

A globális felmelegedés problémájának kezelé-
séhez kapcsolódik majd az a három nemzetközi
szabvány, amelyek megjelenése is ez év végére vár-
ható. A készülõ szabványok alapelveket és követel-
ményeket fogalmaznak meg az üvegházhatású
gázok kibocsátásának mérésével, nyomon követé-
sével és ellenõrzésével kapcsolatosan, illetve útmu-
tatást adnak a készítendõ jelentésekre és az ered-
mények igazolására, validálására.

A fent említett, kidolgozás alatt álló szabványok
véleményezésébe a felsorolt érdekek és indokok
miatt mindenképpen szükséges a hazai szakértõk
bevonása. 

Az ISO/TC 207-es „Környezetközpontú irányí-
tás” nemzetközi szabványosító mûszaki bizottság
szeptemberben, Madridban tartja éves plenáris
ülését, ahol az általános kérdések megvitatása
mellett sor kerül több szabványtervezet részletes
vitájára is.

KÖZLEMÉNYEK

Gábor Dénes-díj, 2005
Felterjesztési felhívás

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a
gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a
kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó
intézmények, a kamarák, a mûszaki és természet-
tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvé-
delmi szervezetek, ill. szövetségek vezetõit, továb-
bá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett
szakembereket, hogy az évente meghirdetett
belföldi GÁBOR DÉNES-DÍJ-ra terjesszék fel
azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív,
innovatív, magyar állampolgársággal rendelkezõ
szakembereket, akik:
• kiemelkedõ tudományos, kutatási-fejlesz-

tési tevékenységet folytatnak,
•• jelentõs tudományos és/vagy mûszaki-

szellemi alkotást hoztak létre,
•• tudományos, kutatási-fejlesztési, inno-

vatív tevékenységükkel hozzájárultak a
környezeti értékek megõrzéséhez,

•• személyes közremûködésükkel nagyon
jelentõs mértékben és közvetlenül járul-
tak hozzá intézményük innovációs tevé-
kenységéhez.

A díj odaítélésérõl a Kuratórium dönt. A hiányos
(adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot vagy

ajánlóleveleket nem tartalmazó) elõterjesztéseket
a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagy-
ja. A kuratórium döntése végleges, az ellen
fellebbezésnek helye nincs.

A díj személyre szóló, így alkotóközösségek cso-
portosan nem jelölhetõk. A díj nem egy életpálya
elismerését, hanem kiemelkedõ teljesítmény elis-
merését célozza. A Kuratórium nem adományoz
posztumusz díjat. 

Az elõterjesztés megkívánt tartalma

I. Kitöltött és aláírt adatlap
A felterjesztõ, a jelölt és az ajánlók adatai az elõírt
formanyomtatvány felhasználásával.
II. Jelölés
Legfeljebb három, A4-es gépelt oldal terjedelem-
ben a jelölés (felterjesztés) indoklása, a felter-
jesztõ aláírásával.
III. Mellékletek
1. A jelölt szakmai képzettségének és munkás-

ságának legfeljebb 2 oldal terjedelmû ismer-
tetése. 

2. Az indoklásban hivatkozott alkotás(ok), ill.
szakmai eredmények listája (maximum három,
A4-es oldal).
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3. Két tekintélyes szakembernek a jelölt kitün-
tetését támogató ajánlólevele. 

Az összeférhetetlenségre (felterjesztõk,
ajánlók) vonatkozó információk, valamint

a felhívás és az adatlap letöltése:
http://www.novofer.hu/w_gabord3.html

Az elektronikus és a papíralapú elõterjesztés
beküldési/postára adási határideje:

2005. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 
2005. december közepe.

Az elektronikus és postai úton beérkezett elõter-
jesztések átvételérõl a felterjesztõk; az elbírálás

eredményérõl a felterjesztõk; a kitüntetést elnye-
rõk esetén a felterjesztõk, az ajánlók és a díjazot-
tak közvetlen értesítést is kapnak. A kitüntetet-
tek személyét, a kitüntetés indokát a díjátadást
követõen honlapunkon és a szaksajtóban is nyil-
vánosságra hozzuk. 

További felvilágosítást ad: Garay Tóth János
(06-30-900-4850) vagy Kosztolányi Tamás titkár 
(fax: 319-8916,  telefon: 319-8913/21, 319-5111, 
e-mail: alapitvany@novofer.hu).

Budapest, 2005. május 31.
Garay Tóth János
a kuratórium elnöke

Nemzetközi Gábor Dénes-díj, 2006
Pályázati felhívás

A NOVOFER Alapítvány a mûszaki-szellemi
alkotásért – a Magyar Tudományos Akadémia, az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal véd-
nökségével – pályázatot hirdet a Gábor Dénes
munkássága szellemében inspirált területeken
(alkalmazott fizika, mûszaki alapkutatások, in-
formatikát megalapozó eredmények) vagy az ott
elért kutatási eredményeket hasznosító tudo-
mányos szakterületeken (pl. az orvostudomány
területén) dolgozó, a pályázat beadásának évében
a 35. életévét betöltõ vagy fiatalabb, elsõsorban
PhD fokozattal már rendelkezõ vagy PhD-képzés-
ben részt vevõ tudományos kutatók részére.

A Nemzetközi Gábor Dénes-díj célja, hogy a
fiatal szakembereket kiemelkedõ és gyakorlatba
vehetõ tudományos eredmények elérésére ser-
kentse, továbbá ösztönözze és elõmozdítsa a
különbözõ nemzetiségû kutatók közötti együtt-
mûködést. 

A Díj Gábor Dénes-portré hologramját magába
foglaló, 130 mm átmérõjû ezüstmedálból és 7500
USD összegû pénzdíjból áll, melyet a Kuratórium
egy magyar és egy külföldi állampolgárságú fiatal
kutatónak ítél oda, a 12 tagú nemzetközi Díj-
bizottság javaslata alapján. 

Az angol nyelven benyújtandó pályázatnak tartal-
maznia kell: 
– a www.novofer.hu/w_igdaw.html honlapról le-

tölthetõ adatlapot a következõ adatokkal: a
pályázó neve, születési helye és ideje, tudomá-
nyos fokozata, munkahelye, beosztása, címe,
telefon- és faxszáma, e-mail címe; az ajánló 
szakemberek neve, munkahelye, beosztása,
postai és e-mail címe és telefonja, tudományos
fokozata;

– a pályázó tudományos önéletrajzát, mely kitér
a pályázó tudományos érdeklõdésére is; 

– publikációs listát (melyen szerepel az adott
folyóirat impakt faktora, és az adott cikkekre
érkezett független hivatkozások száma); 

– a pályázó szabadalmazott találmányainak és
erkölcsi (kitüntetési) elismeréseinek listáját;

– a pályázó egy eddig nem publikált tudományos
közleményének kéziratát, melyben ismertetett
eredménnyel pályázik a Díjra (a közlemény
lehet pl. a korábban már publikált eredmé-
nyeket összefoglaló új anyag vagy PhD-dolgo-
zat is);

– a pályázó által legfontosabbnak ítélt három
referált folyóiratban publikált tudományos
közleményének másolatát;

– két ajánlólevelet a szakterületen dolgozó, tudo-
mányosan már elismert két kutatótól/profesz-
szortól.

A pályázatot mind kinyomtatott, mind elektro-
nikus (kizárólag PDF) formában a NOVOFER
Alapítvány részére (H–1112 Budapest, Hegyalja
út 86., ill. alapitvany@novofer.hu) 1 példányban
kell megküldeni. A postai küldeményen, ill. az
elektronikus levél tárgyában fel kell tüntetni az
„International Dennis Gabor Award” megjelölést. 

A pályázat beérkezésérõl és az elbírálás eredmé-
nyérõl a pályázó közvetlen értesítést kap. 
Az elbírálásánál elõnyt élveznek a több tudo-
mányterületet érintõ (multidiszciplináris) pályá-
zatok. 
A pályázat postára adásának határideje: 
2006. április 30. 
A pályázatok elbírálási határideje: 
2006. október 30.
Díjátadás: 2006. december.  
További információk: 
dr. Baranyi Péter, e-mail: baranyi@sztaki.hu
Telefon: 279-6111    Mobil: 20/455-4796

NOVOFER Alapítvány
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Az ír Kingspan építõanyag-gyártó vállalat 1999
óta van jelen a magyar piacon, ez évig azonban
csak kereskedelmi képviselettel rendelkezett.

Ez év áprilisában a cég, a piaci igényeknek eleget
téve, megnyitotta Újhartyánban az elsõ, folya-
matos gyártósoron termelõ, szendvicspaneleket
elõállító üzemét, így az eddigi kizárólag import-
tevékenységet felváltotta a lényegesen hatéko-
nyabb, közvetlen belföldi forgalmazás, és lehetõ-
ség nyílik exportálásra is.

A gyár, lehetõségeibõl adódóan, regionális köz-
pontként a magyar piacon kívül kielégíti a szerb,
a horvát, a román, a bolgár és a bosnyák vevõk
igényeit is.

A cég 8,2 hektáros telephelye az M5-ös autópálya
mellett terül el, mindössze fél órára Budapesttõl.
A több mint 8000 négyzetméteres komplexum 
– mely magába foglalja a csarnoképület mellett az
irodákat és egyéb helyiségeket is – 2,5 milliárd
forintos beruházással készült el.

A Kingspan jelenleg hatvan embert foglalkoztat
Újhartyánban, a termelés teljes beindulását
követõen azonban ez a létszám várhatóan
megkétszerezõdik.

A vállalat termékeit területi képviselõk és mû-
szaki tanácsadók útján forgalmazza, természete-
sen a személyes tanácsadás mellett e-mailen:
(info@kingspan.hu) és telefonon: +36 29 573 400
keresztül is a partnerek rendelkezésére áll.

A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI

Jogi tagok
ECC Team Hungary Kft. – 7624 Pécs, Ifjúság utca 11.

Vezetõ: Zsigmond László igazgató (72/515-919)

English Success Angol Nyelviskola – 1121 Budapest, Kázmér u. 32.
Vezetõ: Oberfrank Zoltán ügyvezetõ (213-5722)

MicroVA Fejlesztõ Bt. – 1204 Budapest, Orsova u. 12. 
Vezetõ: Fodor Árpád ügyvezetõ (283-8630)

KINGSPAN Kft. – 2367 Újhartyán, Horka dûlõ 1.
Vezetõ: Hamer Andrew gyárigazgató (06-29-573-400) Megbízott: Borbáth Pál mb. vezetõ

Egyéni tagok
Csiszár Miklós, Budapest

Gyetko Mónika, Nyíregyháza
Hudáky József, Budapest
Kelemen Attila, Budapest

Kellõs Éva, Dunakeszi
Mezei Melinda, Budapest

Dr. Páldeák Márta, Budapest

Bemutatkoznak új tagjaink

Kingspan gyár Magyarországon
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Ha piacképesebb terméket szeretne, ha gondjai
vannak a gyártástechnológiával, ha jelentõsebb
beruházást indít, ha hatékonyabban mûködõ
szervezetet akar, ha jobb szabályozást szeretne
kialakítani, ha gondjai vannak a számítástech-
nikai szoftverrendszertervvel, ha eredménye-
sebben akar gazdálkodni, ha többet akar teljesí-
teni meghatározott költségkeretbõl, mindegyik
céljában segíteni tudjuk.

Tevékenységünk lényege: üzleti problémá-
kat oldunk meg, ill. a fejlesztési munka
hatékonyságát növeljük az értékelemzés
módszerével. E munkák során átlagosan 
8–10% költségcsökkentési lehetõségre tu-
dunk rámutatni, jelentõs értéknövelés 
mellett.
1979 óta foglalkozunk értékelemzéssel, és ez idõ
alatt közel 250 projektben dolgoztunk. A témák
volumene:  100 millió Ft/év – 285 milliárd Ft/év kö-
zött található, az átlagos nagyság 1–10 milliárd Ft. 

Az alábbi projekttípusok megvalósításában
van tapasztalatunk: 

• Beruházási tervek felülvizsgálata, vala-
mint javaslattétel azok továbbfejlesz-
tésére (magas- és mélyépítési projektek
megvalósíthatósági tanulmányterve, engedé-
lyezési terve, kiviteli terve, koncepcióterve;
elkerülõutak, négynyomúsítás, tehermen-
tesítõ út, autósztráda, folyami hidak; szo-
ciális otthon, tornaterem, élmény- és termál-
fürdõ, sportcsarnok, kórház, diagnosztikai és
mûtéti tömb, városi szennyvíztisztító, nap-
közistábor, hangversenyterem; költségszá-
mítás, költségbecslés-audit, életciklus-költ-
ség meghatározása, költség–haszon elemzés,
szabványok, mûszaki elõírások, eljárásuta-
sítások stb.); 

• Termék, szolgáltatás és gyártástechno-
lógia fejlesztése (gépipar, vegyipar, hús-
ipar, tejipar, konzervipar, gyógyszeripar,
szereléstechnológia, energia- és vízgazdál-
kodás, környezetvédelem stb.).

• Szervezetfejlesztés támogatása (felada-
tok, folyamatok, tevékenységek, szervezet 
ki-, ill. átalakítása, szervezeti struktúra meg-
határozása, a szervezet mûködési rendjének,
gazdasági formájának meghatározása, felada-
tok telepítése, delegálása, hatáskörök meg-
határozása, szabályzatok, kézikönyvek, con-
trollingrendszer, stratégia, létszámgazdál-
kodás, módszertani anyag, változásmenedzs-
ment, érdekeltségi rendszer, SAP-bevezetés
támogatása, szabványok, üzemeltetési sza-
bályzatok, pályázatírás, szervezeti és mûkö-
dési szabályzat, munkaköri leírások stb.).

• Önkormányzati mûködés fejlesztése
(polgármesteri hivatal és intézmények, tevé-
kenységek, folyamatok, szervezeti átalakí-

tás, ágazatok, kézikönyv, szabályozás, költ-
ségvetés tervezése, oktatási ágazat, gyer-
mek- és diákétkeztetés, számítástechnikai
szoftver, vagyongazdálkodás, lakossági hul-
ladékgazdálkodás, bevételek kezelése stb.). 

• Jogszabályok elõkészítése (törvényi kon-
cepció, szakmai anyag, normaszöveg, hatá-
lyosulásvizsgálat, szervezeti feltételrendszer
kialakítása, szabályozás szintjének meghatá-
rozása, stratégia). 

• Elkülönített állami pénzalapokkal való
gazdálkodás racionalizálása (tervezés,
felhasználás, szabályozás, átalakítás, össze-
vonás).

• Minõségirányítási rendszerek kidolgo-
zása, továbbfejlesztése (kézikönyv, eljá-
rásutasítás, mûveleti utasítás). 

• Számítástechnikai szoftverfejlesztés
támogatása (rendszerterv, ajánlat kidolgo-
zása, költségbecslés, kereskedelmi, árvíz-
védelmi kataszter, IT-stratégia, meglévõ
rendszerekben lévõ tartalékok feltárása,
funkcióstruktúra meghatározása).

Értékelemzési tudásunkat és tapaszta-
latunkat az alábbi akkreditált képzéseken
adjuk át: Beruházási (3 nap), Önkormányza-
ti (2 nap), Jogszabályi (2 nap), Termék-, szol-
gáltatás- és gyártástechnológiai (2 nap),
Teamtag-képzõ, ún. Modul I. [5 napos, a SAVE
International által bejegyzett, Associate Value
Specialist (AVS) nemzetközi minõsítést biztosító
képzés], Teamvezetõ-képzõ, ún. Modul II. [3
napos, a SAVE International által bejegyzett, a
Certified Value Specialist (CVS) minõsítés elõ-
feltételi képzése] tanfolyam. Oktatóink gazdag
tapasztalattal bíró, nemzetközi minõsítéssel ren-
delkezõ szakemberek.

Munkatársak, vezetõk fejlesztése munka-
helyi tréningeken: a változásokhoz való alkal-
mazkodást, a munkaszerepekben való jó teljesí-
tést és az elégedettséget keltõ munkahelyi légkör
alakítását segítik tréningjeink. Vezetõfejlesztési,
csapatépítési, valamint különbözõ (konfliktus-
kezelési, asszertivitási, kommunikációs, tár-
gyalási, értékesítési, prezentációs, idõgazdálko-
dás) készségeket fejlesztõ tréningeket tartunk, a
szervezetek igényeire szabott formában.
A vezetõk egyéni fejlesztését coaching és
személyes tanácsadási folyamattal támo-
gatjuk. 

Üdvözlettel: 

MicroVA Fejlesztõ Bt.

Fodor Árpád CVS
ügyvezetõ, értékelemzõ,

vezetõ tanácsadó
Telefon: 20/968-2938

Fodor Valéria
vezetõ tanácsadó

Telefon: 30/346-3240

Telefon: 283-8630, e-mail: microva@microva.hu
Web: http://www.microva.hu
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Társaságunk, az ECC Team Hungary Kft.,
tisztán magyar tulajdonban lévõ cég. 2003-ban
alapítottuk azzal a céllal, hogy biztosítsuk a ma-
gyar cégek számára a versenyképes európai jelen-
létet. Döntõen vállalati tanácsadással, minõség-
ügyirendszer-kiépítésekkel, és az ehhez kapcso-
lódó képzéssel, oktatással, valamint a vállalati tel-
jes körû információbiztonsági rendszerek terve-
zésével, kiépítésével, tanúsításával és menedzse-
lésével foglalkozunk. 

Munkatársaink magas szintû képesítéssel, kész-
ségekkel, több éves tanácsadói és specializált
iparági tapasztalattal rendelkeznek, kellõképpen
nyitottak az új ismeretek elsajátítására, képesek a
mindenkori megrendelõi igények rugalmas, gyors
és minõségi kiszolgálására. 

Így váltunk a Magyar Telekom Rt. (T-Com) part-
nerévé ISO 9001:2000 minõségirányítási rend-
szerek kiépítésben. Közel félszáz T-Com-partner-
nél építettünk ki ISO 9001:2000 szabvány elõírá-
sai szerint minõségirányítási rendszert, melyek
tanúsítása jelenleg folyamatban van. Ezzel az
országban egyedülálló tapasztalati tudással ren-
delkezünk telekommunikációs területen.

Ügyfeleink többnyire állami szervezetek, hazai
részvénytársaságok, professzionális szolgáltatók,
hazai kisbanki szféra, valamint kis- és közepes
vállalkozások.

Célunk, hogy munkánk során ügyfeleink egyedi
igényeinek messzemenõkig történõ figyelembe-
vételével teljes körû megoldást nyújtsunk. Közre-
mûködésünk során a valós igények gyors, pontos
és szakszerû kielégítésére törekszünk. Ez együtt-
mûködésünk eredményességének záloga. Ezek
megvalósításához kiváló referenciával bíró, fel-
készült tanácsadói csapattal rendelkezünk. Ügy-
feleinkkel történõ kommunikációnk során elsõdle-
ges szempontként vesszük figyelembe, hogy köny-
nyen érthetõ nyelven fogalmazzuk meg ügyfeleink
számára a mondanivalónkat, a felesleges és érthe-
tetlen szakkifejezések mellõzésével.

Tevékenységünk egyediségét, különlegességét
az jelenti, hogy az általunk folyamatosan fejlesz-
tett ECC (Europe Compatible Company) mód-
szertan integrálásával kínáljuk a nemzetközi és
hazai gyakorlatban eredményes tanácsadási mód-
szereket. 

A minõség iránti elkötelezettségünk tanú-
jele, hogy cégünknél bevezetésre és tanúsításra
került az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak
megfelelõ minõségbiztosítási rendszer, valamint
jelenleg áll bevezetés alatt a BS 7799-2 szabvány
szerinti információbiztonsági menedzsmentrend-
szer.

A Magyar Minõség Társaság tagjaként, folya-
matos mûködésünk során sikerült partnereinkkel
is megismertetni, és elfogadtatni a minõségi
szempontok kiemelt szerepét a hatékony mûkö-
dés megvalósítása érdekében.

Filozófiánk három alappillére: szakmai füg-
getlenség, csapatmunka, rugalmasság. 

Referenciáink: Eddigi megbízásaink során fel-
halmozott tapasztalat képessé tesz minket arra,
hogy szakterületünkön egyedülálló szolgáltatás-
sal állhatunk ügyfeleink rendelkezésére.

Szolgáltatásaink/üzletágaink:

– Minõségirányítási rendszerek kiépítése.

– Teljes körû információbiztonsági irányítási
rendszerek bevezetése, menedzselése, fej-
lesztése.

– Vállalati tanácsadás saját fejlesztésû ECC
módszertan segítségével.

– Pályázatfigyelés, pályázatírás.

– Oktatás, tréning.

Amennyiben rövid bemutatkozónk felkeltette
érdeklõdését, szívesen állunk rendelkezésére és
egy kötetlen találkozó keretében, részletesen, az
Ön igényének megfelelõen bemutatjuk cégünkkel
való jövõbeni együttmûködési lehetõségeit.

A további kapcsolat reményében tisztelettel:

Zsigmond László
ügyvezetõ

Elérhetõségeink:
ECC Team Hungary Kft.
H–7624 Pécs
Ifjúság u. 11.
Tel: (72) 515-919
Fax: (72) 224-638
e-mail: info@eccteamhungary.hu
www.eccteamhungary.hu

Hitvallásunk:

„Munkánkkal…
…ügyfeleink számára versenyképes európai jelenlétet biztosítunk.”
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Az English Success Angol Nyelviskola 2002 óta
mûködik jelenlegi formájában. Az iskola alapítója
Oberfrank Zoltán, a Mit tegyek, hogy tõlem
vásároljanak? – 10 év értékesítõi tapasztalata
Magyarországon címû könyv társszerzõje.

Az alapítás óta eltelt idõben több mint 1000
tanulót képeztünk személyre szabott, gyakorlat-
orientált angoltanulási programokon. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy több mint 90%-uk nem-
csak elkezdte, hanem sikeresen be is fejezte tanul-
mányait. Büszkék vagyunk arra is, hogy új be-
iratkozóink mintegy 50%-a a korábban nálunk
tanult hallgatók ajánlása révén keres meg ben-
nünket.

Miért éreztünk szükségesnek 
egy új módszert?
Iskolánk új megközelítést és módszert hozott
Magyarországra az angoltanítás területén, mivel
úgy találtuk, hogy a hagyományos, csoportos
oktatás nem tudja egyöntetûen mûködõképes
angoltudáshoz juttatni a tanulókat.

Felméréseink szerint a csoportokban tanuló
hallgatók csupán kb. 20–25%-a éri el célját, és
képes a tanfolyam után a gyakorlatban köny-
nyedén alkalmazni a tanultakat.

Azt látjuk, hogy a minket megkeresõk két-
harmada már hosszú éveket töltött korábban
angoltanulással, sokan közülük mégsem jutottak
teljesen túl a megszólalási gátlás leküzdésén,
vagy komoly problémát jelent nekik, hogy
körülményesen fejben fordítanak, mivel nem
tudtak átállni angol gondolkodásra. Gyakori prob-
lémaként találkozunk még az angol élõbeszéd
megértésének kudarcával.

Egy másik felmérésünkbõl – amelyben összeha-
sonlítottuk a hozzánk érkezõk magukkal hozott
tudását, valamint azt, hogy mennyi idõt és pénzt
fordítottak ennek a tudásnak a megszerzésére –
az derült ki, hogy akik már tanultak angolul, azok
fejenként legkevesebb 185 000 Ft-ot minden ered-
mény nélkül költöttek el erre a múltban, azaz
„dobtak ki az ablakon”.

Ezeknek a problémáknak a leküzdését célozza
az új angoltanítási módszer, amelyet alkalmazunk.

Mi a fõ különbség a hagyományos és az új
megközelítés között?
A hagyományos csoportos tanítás módszere
tanárközpontú: minden a tanár körül forog,

õhozzá igazodik. A csoport fix idõpontokban
összejön, a tanár lead egy bizonyos mennyiségû
tananyagot, és azt gyakoroltatja a tanulókkal. 
A tanár dönti el, mit tanít, mikor lép tovább az
anyagban, és mikor szán még több idõt valamire.

A tanár azonban nem tudja teljesen ellenõrizni
– és így garantálni sem – azt, hogy a leadott és
többé-kevésbé gyakorolt anyagot: 
a) minden tanuló érti-e,
b) minden tanuló elég sokat és elég alaposan

gyakorolta-e,
c) minden tanuló magabiztosan képes-e hasz-

nálni.

Ennek következménye az, hogy a tanulócsoportok
a ráfordított idõhöz képest viszonylag ered-
ménytelenül mûködnek.

Miért? A csoportórát tartó tanár – ideális eset-
ben – jól kézben tudja tartani azt, hogy mit ma-
gyaráz el, ám ennél jóval kevésbé tudja kézben
tartani azt, hogy a tanulók azt valóban alaposan
begyakorolják-e, és legkevésbé azt tudja ellenõriz-
ni, hogy a tanulók valóban képesek-e a gyakorlat-
ban alkalmazni a leadott anyagot.

Az új megközelítés ezzel szemben tanuló-
központú: a többi között azért, mert teljesen a
tanulókhoz igazítjuk az elõrehaladást azzal, hogy
minden egyes tanulónál, minden feladat után 
– személyrõl személyre – ellenõrizzük, hogy létre-
jött-e a végeredmény. Ha úgy találjuk, hogy nem,
akkor egyedül õvele további magyarázó- és gya-
korlómunka következik, amíg végül el nem érjük
azt, hogy képes könnyedén és magabiztosan hasz-
nálni a friss anyagrészt.

Az új módszerrel a tanítás minden fázisát az
elérni kívánt végeredmény szempontjából közelít-
jük meg:
a) a tananyag új részével való megismerkedés

után minden tanulónál egyenként ellenõriz-
zük, hogy valóban megértették-e azt, és addig
nem engedjük õket tovább, amíg teljes meg-
értést nem érnek el;

b) amikor a tanulók a gyakorlási fázisba érnek,
meggyõzõdünk arról, hogy értik a gyakorlatot,
és folyamatosan ellenõrizzük a gyakorlás 
mennyiségét és minõségét;

c) a gyakorlási fázis végén minden tanulónál
személyesen ellenõrizzük azt, hogy valóban



MAGYAR MINÕSÉG 43

képes-e a gyakorlatban magabiztosan használ-
ni a tanult és begyakorolt anyagrészt;

d) ha azt találjuk, hogy esetleg még nem 100%-os
a magabiztossága azzal az anyagrésszel kapcso-
latban, akkor kizárólag õvele addig ismételjük
a fenti a)–b)–c) lépéseket, amíg el nem éri a
magabiztos használat szintjét, és csak ekkor
engedjük tovább a következõ anyagrészre.

Ily módon minden tanuló, minden egyes anyag-
részrõl csak kipróbált, ellenõrzött gyakorlati
tudással léphet tovább a következõ anyagrészre.
Összességében mindez garantálja azt, hogy min-
den szakaszban biztos tudással rendelkezik,
szívesen beszél angolul, és így a tanfolyam végén
valóban képes lesz a gyakorlatban hasznosítani
mindent, amit tanult.

Ez olyan eredmény, amelyet idáig kizárólag nagyon
magas színvonalú magánórákon lehetett elérni.

Az új módszer nagy vívmánya ezzel szemben az,
hogy a tanfolyam gondosan megtervezett felépí-

tése segítségével mindezt az eredményt a csopor-
tos órák árszínvonalán lehet elérni.

Az új módszer lehetõvé teszi – sõt megkívánja –
azt is, hogy minden egyes tanuló a saját tanulási
sebességével haladjon végig a tananyagán, és
ne kelljen más csoporttagokhoz alkalmazkodnia
semmilyen irányban: így sem a lemaradástól nem
kell tartania, sem unatkozni nem fog amiatt, hogy
be kellene várni a lassabb tanulókat.

A tanulóközpontú megközelítés az új módszernél
kiterjed a tanítás tematikájára, hosszára, sebes-
ségére, valamint – a mi tanfolyamtermeinkben –
idõbeosztására is: mindezek teljesen az egyes
tanulókhoz igazodnak.

Oberfrank Zoltán
iskolavezetõ

1134 Budapest, Lõportár u. 9. 
(a Lehel térnél)
telefon: 213-5722; fax: 201-5929; 
e-mail: iroda@english-success.hu


