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2 MAGYAR MINÕSÉG

Az élelmiszerek nyomon követésének elméleti
és gyakorlati kérdései

– Dr. Szeitzné dr. Szabó Mária*–

A nyomon követhetõség igénye az általunk elfo-
gyasztott élelmiszerekkel kapcsolatban régi ke-
letû. Lehetõségeihez képest mindenki igyekezett
az élelmiszereket, illetve azok alapanyagait általa
ismert és megbízhatónak tartott személytõl be-
szerezni, ami a régi korok élelmiszer-elõállítási és
-forgalmazási gyakorlatában különösebb nehéz-
séget nem okozott. Az élelmiszerek többsége
ugyanis vagy saját háztartásból került ki, vagy a
felhasználótól rövid távolságra levõ, ismert ter-
melõtõl, illetve kereskedõtõl került beszerzésre. 

Egyes vallási elõírások a jelenlegi termékpálya –
nyomon követhetõségnek is nevezhetõ, részletei-
ben kidolgozott zárt rendszert követeltek meg.
Különösen igaz ez a zsidó vallással kapcsolatos
„kóser” élelmiszerek elõállítására. A kóser szil-
vapálinka például egészen a szilva szedésétõl
kezdve szigorú felügyelettel, egyéb szeszes italok-
tól elkülönítve, külön szállítva, külön edényzet-
ben és raktárban tárolva készült, minden lehetõ-

séget kizárva arra, hogy más hasonló termékekkel
keveredhessen.

Nyomon követhetõség 
és élelmiszer-biztonság
A nyomon követhetõség elvének élelmiszer-biz-
tonsági szempontból történõ elõtérbe helyezését,
majd jogi szabályozását az ezredvégi, nagy nyil-
vánossággal járó, kiterjedt egészségveszélyez-
tetéssel fenyegetõ, élelmiszer-eredetû problémák
tették szükségessé. Több esetben bizonyosodott
be, hogy a megbetegedésekhez vezetõ élelmisze-
rek piacról történõ visszahívása, illetve a szeny-
nyezõdés eredetének visszanyomozása nehéz,
lassú, sok esetben gyakorlatilag lehetetlen volt.
Ennek eredményeképpen a piacon levõ termékek
sokkal szélesebb körét kellett visszavonni,
esetenként megsemmisíteni, mint az indokolt
lett volna, ugyanakkor nem lehetett megtalálni
az eseményekért felelõs személyt vagy vál-
lalkozást.

SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

* Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal, fõigazgató.

Lapunk olvasói körében nem számít újdonságnak, hogy gyakran foglalkozunk az élelmiszer-gazdaság
minõségügyi kérdéseivel. Ennek számos oka közül csak néhányat említünk:
– az élelmiszer központi szerepet játszik minden ember életében, hiszen egyrészt nélkülözhetetlen

az életfenntartáshoz, másrészt az élelmiszerekhez érzelmi szálak is kötnek minket, az élelmiszer-
termelés több ága is jelentõs hagyományokra támaszkodik Magyarországon;

– az élelmiszer-termelés és -feldolgozás a hazai gazdaság igen jelentõs szektora, mely közel 40 000
féle terméket hoz forgalomba;

– a fejlett társadalmakban alapjognak tekinthetõ a biztonságos élelmiszerekhez való jog, a fogyasz-
tók elvárják, hogy csak olyan élelmiszer kerülhessen forgalomba, amely nem veszélyezteti egész-
ségüket. Az élelmiszer-biztonság tehát természeténél fogva kiemelkedik a minõség szokásos, ter-
melési, mûszaki és gazdasági kérdései közül, hiszen a társadalom egészsége politikai kérdés is.
Ezért az iparilag fejlett államok, köztük az EU tagjai, intézkedések sokaságával törekszenek az
élelmiszerek biztonsági szintjének növelésére.

Különös idõszerûséget ad a témának, hogy az ISO 2005. szeptember 1-jén közzétette az ISO
22 000:2005 szabványt, melyet az MSZT szinte azonnal honosított. Az új szabvány követi az 
ISO 9001:2000 felépítését, széleskörûen foglalkozik az élelmiszer-biztonsággal, magában foglalja a
HACCP alapelveit, és nem utolsósorban teljesít egy régi kívánságot: lehetõvé teszi a rendszer
tanúsítását.

Szerkesztõbizottság
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Abban a helyzetben, melyet a nemzetközi élel-
miszer-kereskedelem globális méretûvé válása je-
lent, és amelyben egy-egy élelmiszer-biztonsági
esemény esetenként több országra kiterjedõ gaz-
dasági és politikai krízishelyzetet idézhet elõ,
nélkülözhetetlenné vált a korábbinál jóval szigo-
rúbb nyomon követhetõség megkövetelése.

Nyomon követhetõség 
az EU-jogi szabályozásban
A nyomon követhetõség elve már a „Fehér Könyv
az élelmiszer-biztonságról” címû, 2000-ben meg-
jelent európai uniós élelmiszer-politikai doku-
mentumban megfogalmazásra került, az alábbiak
szerint: „A sikeres élelmiszer-politika megköveteli
a takarmányok és élelmiszerek teljes nyomon
követhetõségét. A takarmány- és élelmiszerüze-
mek számára kötelezõvé kell tenni, hogy a
fogyasztók egészségének veszélyeztetése esetén
kivonják a piacról a kockázatot jelentõ élelmiszert
és takarmányt. A feldolgozóknak megfelelõen re-
gisztrálniuk kell a nyersanyagok és összetevõk
adatait, hogy a származási hely problémás eset-
ben meghatározható legyen.”

Ugyanez az alapelv kötelezõ jogi érvényt kapott
az Unió ún. „Élelmiszertörvényében”, a 178/2002/
EK rendeletben (továbbiakban: Rendelet). En-
nek a Rendeletnek indoklása az alábbiak szerint
fogalmaz: „A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
belsõ piac biztonságát veszélyeztetheti, ha a
takarmányok és élelmiszerek útja nem követ-
hetõ. Ezért átfogó rendszert kell bevezetni, mely-
nek segítségével a termékvisszahívás megvaló-
sítható, és a hatóságoknak, valamint a fogyasz-
tóknak a szükséges információ biztosítható, így
elkerülhetõ a szükségesnél szélesebb körû korlá-
tozás bevezetése élelmiszer-biztonsági probléma
esetén.”

A rendelkezõ részben pedig a jogszabály a
következõ követelmények teljesítését rendeli el:
„A termelés, feldolgozás, forgalmazás teljes folya-
matában nyomon követési rendszert kell bevezet-
ni minden takarmányra, élelmiszerre, élelmiszer
céljára tenyésztett állatra, és minden anyagra
vonatkozóan, mely tudottan vagy valószínûsít-
hetõen élelmiszerbe vagy takarmányba kerül.

Az üzemeltetõnek meg kell tudni nevezni min-
den beszállítóját és minden olyan helyet, ahova
kiszállított. Olyan rendszert kell bevezetni, mely-
nek segítségével ezek az információk az illetékes
hatóságok kérésére elérhetõvé válnak.

A forgalomba kerülõ élelmiszereket úgy kell jelöl-
ni, kísérõdokumentumokkal ellátni, hogy azono-

síthatóságuk, nyomon követhetõségük biztosított
lehessen. 

A vállalkozás feladata, hogy az egészségi kockáza-
tot jelentõ terméket azonnal visszahívja a forga-
lomból, illetve a fogyasztókat is tájékoztassa, ha a
termék már a fogyasztókhoz kerülhetett. 

A vállalkozás a hatóságokat is köteles értesíteni.”

A fentiekbõl kiemelendõ az, a hatósági szempont-
ból egyáltalán nem mellékes követelmény, misze-
rint az európai uniós csatlakozást követõen az
egészségi kockázatot jelentõ termék visszahívása
a továbbiakban nem a hatóságok, hanem a vál-
lalkozás feladata és kötelessége, amely egyidejû-
leg értesíti errõl a hatóságot is. A nyomon követ-
hetõség megfelelõ kivitelezése ilyen értelemben
saját feladatát teszi könnyebbé. Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy más esetben, amikor a ható-
ság észleli az egészségi kockázatot, ne lenne joga
a visszahívását elrendelni, azonban a termék-
visszahívás lebonyolítását és a kapcsolatos költ-
ségeket a vállalkozás viseli. 

A nyomon követhetõség elve és jogszabályba
foglalása tehát világosan, és határozottan megfo-
galmazásra került. Kevésbé világos és egyértelmû
azonban, hogy ezt az elvet a gyakorlatban hogyan
kell és lehet megvalósítani. Ezzel kapcsolatban
több javaslat, elképzelés napvilágot látott, vala-
mint a Nemzetközi Szabványosító Testület (ISO)
is, és a FAO/WHO Codex Alimentarius is belekez-
dett a nyomon követhetõséggel kapcsolatos doku-
mentumok kidolgozásába. (Mejegyzés: a jelen
közlemény nem tér ki a kidolgozás fázisában levõ
említett dokumentumok ismertetésére.)

Az Európai Unió új élelmiszer-higiéniai ren-
deletének (852/2004. EC Regulation) preambu-
luma 20. pontjában is felhívja a figyelmet a nyo-
mon követhetõség jelentõségére.

„Az élelmiszer-biztonság szavatolásának alapvetõ
eleme az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevõk
nyomon követhetõsége az élelmiszerláncon belül.
A 178/2002/EK rendelet szabályokat tartalmaz az
élelmiszerek és élelmiszer-összetevõk nyomon
követhetõségének biztosítására, és elõírja a végre-
hajtási szabályok elfogadására vonatkozó eljárást,
a fenti elveknek az egyes ágazatok tekintetében
történõ alkalmazása érdekében.”

Az élelmiszer-higiéniai rendelet elõkészítése
során elhangzott olyan, a nyomon követhetõség
gyakorlati kivitelezésére vonatkozó javaslat is,
hogy minden egységnek legyen hatósági nyilván-
tartási/engedélyezési száma, és ez a nyilvántartási
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szám minden összetevõ vonatkozásában kísérje
végig a terméket a teljes élelmiszerlánc folyamán.
Ez azonban nem került be a jogszabályba, hanem
az ún. „egy lépés elõre, egy lépés hátra” elve érvé-
nyesül. Így a gyakorlatban elegendõ, ha az élel-
miszer-vállalkozás dokumentálni tudja, hogy az
általa felhasznált élelmiszer-összetevõk hon-
nan származnak, és termékeit hova szállí-
totta ki. Ez lehetõvé teszi hatékony termék-
visszahívási rendszer mûködtetését. 

Ennek az elvnek minden tisztességes, az adó- és
kereskedelmi szabályokat betartó, minõségbiz-
tosítási és/vagy HACCP-rendszerrel rendelkezõ
vállalkozás meg tud felelni.

A Rendelet elõírja, hogy az élelmiszer-ipari vál-
lalkozásoknak a termékeik nyomon követhetõ-
sége érdekében „rendszereket és eljárásokat” kell
bevezetniük. Noha nem rendelkezik ennek rész-
leteirõl, a „rendszer” és az „eljárás” kifejezések
használata olyan fellelhetõ, bemutatható, napra-
készen vezetett dokumentációra utal, amely – fel-
kérésre – lehetõvé teszi a gyors és pontos adat-
szolgáltatást a hatóságok számára.

A Rendelet által a vállalkozóktól
megkövetelt feladat
A Rendelet egyes cikkelyeinek végrehajtására az
Európai Unió Élelmiszerlánc és Állat-egészség-
ügyi Állandó Bizottsága állásfoglalást adott ki (a
továbbiakban: Állásfoglalás). Ebben az alábbiak
szerint fogalmaz:
A 178/2002 EK rendelet 18. cikkelye elõírja, hogy
az élelmiszer-ipari vállalkozók:

– azonosítani tudják, hogy a termék kitõl szár-
mazik, illetve hogy kihez továbbította;

– rendelkezzenek olyan rendszerekkel és eljá-
rásokkal, amelyek lehetõvé teszik ezeknek
az információknak a hatóságok számára való
hozzáférhetõségét, amennyiben az adatok
bekérésre kerülnek.

Ez a kötelezettség az „egy lépés vissza, egy lépés
elõre” elvén mûködik, amely az élelmiszer-ipari
vállalkozók számára a következõket jelenti:

– rendelkezniük kell egy olyan rendszerrel,
amely azonosíthatóvá teszi közvetlen beszál-
lítóikat, illetve közvetlen vásárlóikat;

– létre kell hozniuk egy „beszállító–termék”
kapcsolatot (ti. hogy melyik termék melyik
beszállítótól származik);

– létre kell hozniuk egy „vásárló–termék”
kapcsolatot (ti. hogy melyik terméket melyik
vásárlónak adták el). Nem szükséges azon-
ban a közvetlen vásárlók azonosítása, ha
azok végsõ fogyasztók is egyben.

A Rendelet hatálya 
– mit kell nyomon követni?
A követelmény a Rendelet megfogalmazása alap-
ján az élelmiszerekre, takarmányokra, élelmi-
szertermelésre szánt állatokra, élelmiszer-, ill.
takarmány-összetevõkre vonatkozik. („A ter-
melés, feldolgozás és forgalmazás minden szaka-
szában biztosítani kell az élelmiszerek, a ta-
karmányok, az élelmiszer-termelésre szánt
állatok, valamilyen élelmiszerbe vagy ta-
karmányba bekerülõ vagy vélhetõen beke-
rülõ egyéb anyagok útjának nyomon követ-
hetõségét.”) Ez nem jelenti azt, hogy az élelmi-
szerekbe kerülõ szennyezõdésekre is vonatkozna.
Ugyancsak nem vonatkozik az állatgyógyászati
szerekre, növényvédõ szerekre, csomagolóanya-
gokra sem. Ezekre más jogszabályok vannak
érvényben. A GMO élelmiszerek és takarmányok
nyomon követhetõsége is külön rendelet által
szabályozott, szigorúságában és dokumentálásá-
nak módjában különbözik.

Nyomon követhetõség 
és termékazonosíthatóság
A nyomon követhetõség alapvetõ követelménye,
hogy a termékek, melyek nyomon követhetõségét
megcélozzák, azonosíthatóak legyenek. 

Ezért a hivatkozott Rendelet kimondja, hogy:
„A Közösségben forgalomba hozott, illetve való-
színûleg forgalomba hozatalra kerülõ élelmisze-
reket vagy takarmányokat el kell látni olyan
címkékkel vagy azonosító eszközökkel, amelyek a
vonatkozó meghatározott rendelkezések követel-
ményeivel összhangban, a vonatkozó dokumentá-
ción és információkon keresztül lehetõvé teszik a
termékek nyomon követését.” 

Különösen nehéz ennek megvalósítása a zöld-
ségeknél, gyümölcsöknél, valamint egyedileg nem
jelölt, ömlesztett termékeknél. Ugyancsak külön
figyelmet igényel az azonos szállítótól rendszere-
sen érkezõ szállítmányok megfelelõ dokumentá-
lása, szállítmányonként, tételenként történõ visz-
szakereshetõsége, amely már átvezet a nyomon
követhetõség – tételazonosítás, illetve belsõ
nyomon követhetõség kérdéséhez.

A termékek belsõ (vállalkozáson belüli)
nyomon követhetõsége
Az uniós szabályozás – mint már említettük –
csak azt követeli meg, hogy a közvetlen beszállítót
és a vevõt meg tudja nevezni a vállalkozás. A
jogszabály konkrétan nem rögzíti a belsõ nyomon
követés követelményét, vagyis azt, hogy a kiszál-
lított késztermék milyen szállítmányok fel-
használásával készült, vagy hogy a beszállított
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alapanyagok, összetevõk milyen tételekhez lettek
felhasználva. Ha azonban a rendelkezés lényegét
vesszük alapul, megérthetõ, hogy a belsõ áru-
mozgások dokumentálása nélkül az eredeti cél
aligha teljesíthetõ.

Az Állásfoglalás szerint:
– „A 18. cikk logikájából következik, hogy egy

bizonyos szintû belsõ nyomon követhetõ-
ségre is szükség van az élelmiszer-ipari vál-
lalkozásoknál. A 18. cikket a preambulum
28. pontjával együtt kell olvasni, amely a
következõkrõl beszél: »fel kell állítani egy
átfogó nyomon követési rendszert, amelynek
segítségével el lehet végezni a különbözõ ter-
mékek célzott és pontos kivonását a piacról,
illetve tájékoztatni lehet a fogyasztókat vagy
az ellenõrzéssel megbízott személyeket; e
rendszer segítségével élelmiszer-biztonsági
problémák esetén elkerülhetõ a piac mûkö-
désének felesleges, nagyobb mértékû megza-
varása«.”

– A belsõ nyomon követhetõség kialakítása a
még célzottabb és pontosabb kivonást segíti
a piacról. Az élelmiszer-ipari vállalkozók
pénzt és idõt takarítanak meg, ha felesleges
zavarás nélkül csak a szükséges mértékben
vonják ki az adott terméket a forgalomból.

– A Rendelet nem követeli meg a vállalkozók-
tól, hogy kapcsolatot hozzanak létre a
beérkezõ és a kimenõ termékek között (ún.
belsõ nyomon követhetõség) – noha egyes
részterületekre vonatkozó részletesebb sza-
bályok elõírhatnak ilyet. Szintén nem terhe-
li õket az egyes tételeknek speciális termé-
kek elõállítása vagy új tételek létrehozása
céljából történõ szétbontásáról és újraren-
dezésérõl szóló dokumentáció készítésének
kötelezettsége.

Összefoglalva, az élelmiszer-ipari vállalkozókat
buzdítani kell a belsõ nyomon követési rendsze-
rek kialakítására a tevékenységük típusának
megfelelõen (feldolgozás, tárolás, forgalmazás
stb.). A belsõ nyomon követés részletességi szint-
jének célszerû megválasztása, a vállalkozás mére-
tétõl és jellegétõl függõen, a vállalkozón múlik.”

A nyomon követhetõség gyakorlati 
megvalósítása
A nyomon követhetõséget kötelezõvé tevõ 178/
2002. EC rendelet nem határozza meg, hogy
milyen információknak kell az élelmiszer-ipari
vállalkozásoknál rendelkezésre állniuk, mivel a
nyilvántartási kötelezettség minden olyan adatra
kiterjedhet, amelyik az adott típusú termék
nyomon követését szolgálhatja. A rögzítendõ ada-

tok szükséges típusai az élelmiszer-ipari tevé-
kenység jellegének fényében, a nyomon követ-
hetõségi rendszer jellemzõinek, illetve a vállal-
kozás méretének függvényében választhatók ki.
Semmiképpen nem elegendõ az, ha csak az áru-
kísérõ dokumentumok vannak valahol lefûzve, és
abból lehet közvetett módon visszakeresni a ki- és
beszállításokat.

Az Állásfoglalás kitér olyan részletekre is, hogy
milyen dokumentációt javasol kialakítani, azt
mennyi ideig kell megõrizni, és milyen adatokat
kell a nyilvántartásban feltétlenül szerepeltetni. 

„Az adatok két kategóriába csoportosíthatók,
fontosságuk szintjétõl függõen:

– Az elsõ kategória azokat az adatokat
foglalja magában, amelyeket minden esetben
az illetékes hatóságok rendelkezésére kell
tudni bocsátani:
– a beszállító neve, címe, illetve a tõle szár-

mazó termék jellege;
– a vásárló neve, címe, illetve a neki szállí-

tott termék jellege;
– a szállítás idõpontja.

A szállítás idõpontjának feljegyzése az elsõ két
adat rögzítésébõl következik. Ha ugyanolyan tí-
pusú termék több alkalommal is szállításra kerül
ugyanahhoz az élelmiszer-ipari vállalkozóhoz, a
beszállító nevének, címének és a termék jelle-
gének rögzítése nem elégítené ki a nyomon követ-
hetõségi követelményeket.

A fent említett elsõ kategóriába tartozó minimális
információknak azonnal az illetékes hatóságok
rendelkezésére kell állniuk.

– A második kategóriába azok az adatok
tartoznak, amelyeknek rögzítése, noha nem
kötelezõ, nagyon ajánlott:
– térfogat vagy mennyiség;
– tételszám, ha van ilyen;
– a termék részletesebb leírása (elõrecsoma-

golt vagy csomagolatlan, zöldség-gyümölcs
fajták, nyers vagy feldolgozott termék).

A második kategóriába tartozó információknak
ésszerû, gyakorlati szempontokat is figyelembe
vevõ határidõn belül kell rendelkezésre állniuk;
ezt csak a körülmények ismeretében lehet pon-
tosan meghatározni.”

„A 18. cikk nem rendelkezik az adatok megõrzési
idejének minimumáról. Általánosságban elmond-
ható, hogy az üzleti dokumentumokat 5 évig szok-
ták megõrizni, az adózási nyilvántartások sajá-
tosságai miatt. Ez az 5 éves idõtartam, amit az
elõállítás vagy a szállítás idõpontjától kezdve kell
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számítani, valószínûleg elegendõ a 18. cikkben
foglaltak teljesítéséhez.

Ez az általános szabály azonban néhány esetben
kiigazításra szorul:

– meg nem határozott minõségmegõrzési idejû
termékek esetén az 5 éves általános szabály
érvényesül;

– 5 év feletti minõségmegõrzési idejû termékek
esetén a terméken feltüntetett idõtartam
után 6 hónappal jár le az adatmegõrzés java-
solt határideje;

– erõsen romlandó, közvetlenül a végsõ fo-
gyasztónak szánt termékek esetén, ame-
lyeken a felhasználhatósági idõ 3 hónapnál
kevesebb vagy nem meghatározott, a gyár-
tástól vagy a szállítástól számított 6 hónapig
kell megõrizni az adatokat.”

Nyomon követhetõség az import-
élelmiszerek esetén
A Rendelet nyomon követhetõségre vonatkozó
rendelkezéseinek nincsen az EU területén kívülre
terjedõ hatálya. A követelmény az áruk Unión
belüli mozgására terjed ki, az importõrtõl kez-
dõdõen. Az importõrnek csak azt kell megjelölni,
hogy melyik harmadik országbeli exportõrtõl
származik a termék (kivéve, ha speciális kétoldalú
megállapodás van hatályban a felek között, vagy
ha speciális közösségi szabályozás vonatkozik az
adott termékre – ilyen például az állatgyógyászati
szektor).

Elterjedt gyakorlat az élelmiszer-ipari vállal-
kozók között, hogy kereskedelmi partnereiktõl az
„egy lépés vissza, egy lépés elõre” elven túlme-
nõen is megkövetelik a nyomon követhetõség
megvalósítását. Ezek a követelmények azonban a
kölcsönös szerzõdéses kapcsolatokból, és nem a
rendelet elõírásaiból fakadnak.

A nyomon követhetõség elõnyei
A nyomon követhetõség önmagában nem teszi
biztonságossá a terméket, csupán egy olyan
kockázatkezelési eszközt jelent, amellyel ered-
ményesen oldhatók meg élelmiszer-biztonsági
problémák. Arra szolgál, hogy gyorsan, célzottan
és pontosan lehessen élelmiszereket kivonni a for-
galomból, megfelelõ információkkal lehessen szol-
gálni a fogyasztóknak, a hatóságoknak és az
élelmiszeripari vállalkozóknak, és ne jöjjön létre
az elkerülhetetlennél nagyobb fennakadás az
élelmiszer-kereskedelemben.

A nyomon követhetõség hatékony – és az élelmi-
szerlánc minél nagyobb részére kiterjedõ – meg-
valósítása nagy segítséget nyújt az élelmiszer-ere-
detû megbetegedések és akut veszélyhelyzetek

felderítésében, a további megbetegedések meg-
akadályozásában, az egészségügyi kockázatok
kezelésében. A jogi szabályozás létrehozásának
célja éppen ennek elérése volt. 

A fentieken túlmenõen azonban a helyesen kivi-
telezett nyomon követhetõség – különösképpen,
ha termékpálya-nyomonkövethetõséggel és ter-
mékazonosíthatósággal társul – az elõállító/for-
galmazó számára jelentõs egyéb járulékos elõ-
nyökkel jár. Nélkülözhetetlen segítséget jelent a
márkavédelemben, az eredetvédelemben, a hami-
sítások és csalások elleni védekezésben, és emeli a
piaci szereplõk, megrendelõk bizalmát az elõállí-
tóban. Lehetõséget ad arra, hogy az elõállító által
felvállalt magasabb minõséget a fogyasztók meg-
ismerjék, és ugyanazt a terméket a késõbbiekben
is kereshessék, megtalálhassák az üzletekben.
Ennek természetesen alapfeltétele, hogy a termék
a teljes folyamatban, még a fogyasztó részére tör-
ténõ kiszolgálás során is egyértelmûen azonosít-
ható legyen. 

A nyomon követhetõség gyakorlati 
megvalósítása
A nyomon követhetõség elvének teljes körû alkal-
mazása, különösen, ha azt szélesebb értelemben a
termõföldtõl az asztalig szemléletnek megfele-
lõen, termékpálya-nyomonkövetésként kívánják
bevezetni és megvalósítani, számos nehézséget
jelent. Gondoskodni kell a fent említettek értel-
mében a termékek beazonosíthatóságáról, más
termékekkel való összekeveredés vagy összeté-
vesztés lehetõségének a kizárásáról is. 

Noha – mint említettük – a tisztességes vállalkozó
számára a rendszer bevezetése és fenntartása, az
„egy lépés elõre – egy lépés hátra” követelmény
teljesítésére vonatkoztatva, elvileg nem jelenthet
nehézséget, a gyakorlatban mégis tapasztalható
némi bizonytalankodás, illetve egyes esetekben
vonakodás annak hatékony bevezetésével kapcso-
latban. 

Hasonlóan más dokumentált rendszerekhez, ez
sem lehetséges az adminisztratív teher bizonyos
mértékû növekedése nélkül. Különös problémát
jelent olyan alapanyagok és termékek esetén,
melyeknél a termékek azonosítása a gyakorlatban
nem megoldott.

A fekete-, ill. szürkegazdaság esetleges jelenléte,
befolyása is akadályozhatja, gátolhatja hiteles,
naprakész dokumentáció vezetését. Ilyen esetben
az ún. vállalkozó ellenérdekelt abban, hogy ter-
mékforgalma a hatóságok számára áttekinthe-
tõen dokumentált legyen.
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Importélelmiszerek esetén a nyomon követ-
hetõség megállhat az importõrnél, mivel a többi
ország nem vezette be ezt az alapelvet.

Hosszú minõségmegõrzési idejû termékeknél
nagy valószínûséggel lehet számítani arra, hogy a
jelölésen található vállalkozás már megszûnt, át-
alakult, a megadott elérhetõségen nem található,
az adott termékre vonatkozó dokumentációja
nem hozzáférhetõ.

Segítené a nyomon követhetõséget, ha a termé-
keken minden esetben kötelezõ lenne feltüntetni
a származási helyet és az elõállítót. Jelenleg ele-
gendõ a forgalmazó feltüntetése, így a termék-
visszahívás útjába egy vagy több késleltetõ fázis is
beiktatódhat, amíg az elõállítóra fény derül.

Nehezen megválaszolható kérdés jelenleg, hogy
mit jelent a nyomon követhetõség követelményé-
nek kötelezõ alkalmazása az egyéni vállalkozókra,
kisvállalkozókra, kisüzemekre, valamint a ven-
déglátó helyekre, ahol az adminisztráció és az
egyéb szükséges feltételek meglehetõsen nehezen
biztosíthatóak. 

Ugyancsak megválaszolandó kérdés a hatóság
szempontjából, hogy milyen mértékben, hogyan,
mi módon kell megkövetelni a nyomon követ-
hetõség igazolását a hatósági ellenõrzés során, és
milyen jellegû szankciót kell és lehet alkalmazni
azokkal szemben, ahol ez az alapelv nem vagy
csak részlegesen került bevezetésre. 

Összefoglalás
A fentiek alapján, összegezve megállapítható,
hogy a nyomon követhetõség bevezetésének köte-
lezõvé tétele élelmiszer-biztonsági, közegészség-
ügyi szempontból rendkívül fontos intézkedés
volt. A fogyasztók egészségének védelmén kívül a
jól bevezetett rendszer egyéb járulékos piaci
elõnyöket is jelent az élelmiszer-vállalkozás ré-
szére. A bevezetés gyakorlati megvalósítását,
annak mélységét és kivitelezését, valamint ható-
sági ellenõrzését és szankcionálását illetõen azon-
ban pillanatnyilag számtalan részletkérdés merül
fel, amely további egyeztetést igényel.

A közleményben hivatkozott rendeletek és uniós
állásfoglalás megtalálhatóak a Magyar Élelmiszer-
biztonsági Hivatal honlapján: www.mebih.gov.hu

Néhány évvel ezelõtt, amikor az ISO 22 000-es
élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer (ÉBIR)
követelményeit elõíró nemzetközi szabvány kidol-
gozása megkezdõdött, még senki nem gondolta,
hogy rövid idõn belül ez egy egész szabványcsalád
kialakulását fogja elõidézni. A folyamatot részben
az újabb szabványok kidolgozása iránt felmerülõ
igény, részben az ésszerûség diktálta. Célszerûnek
látszott ugyanis olyan már meglévõ, illetve kidol-
gozás alatt lévõ szabványokat, amelyek tárgya
szorosan kapcsolódott az ISO 22 000-es szabvány-
hoz – hivatkozási számuk megváltoztatásával –
ebbe a sorozatba áttenni.

Ez a cikk a szabványcsalád várható tagjait mutat-
ja be abban a sorrendben, ahogy a 22 000-es soro-
zat tagjaivá váltak, tájékoztatást adva jelenlegi

készültségi állapotukról és megjelenésük várható
idõpontjáról.

A világ óriási érdeklõdése kíséri az ISO 22 000-es
szabványcsalád minden egyes tagjának a kidolgo-
zását. A megkülönböztetett figyelmet mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az a tény, hogy a 2005.
szeptember 1-jén közzétett ISO 22 000-es szab-
ványt – egy kanadai felmérés szerint – közel 
40 ország még ebben az évben honosítani fogja,
és saját nyelvén megjelenteti. A Magyar Szab-
ványügyi Testület, az MSZT, ebben a tevékeny-
ségben élen jár, ami nem véletlen, hiszen az
MSZT mûködteti annak az ISO mûszaki bizott-
ságnak (ISO/TC 34, „Élelmezési termékek”) a
titkárságát, amely a szabványsorozat kidolgo-
zását végzi.

Irányítási rendszerek szabványai 
az élelmiszer-elõállítás területén*

Az ISO 22 000-es szabványcsalád

– Petró Ottóné dr.**–

** A Szabványügyi Közlöny 2005. októberi számában megjelent cikk másodközlése.
** Magyar Szabványügyi Testület; Élelmezési termékek titkársága.
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Az elõfutár (ISO 15 161:2001)
Az elsõ olyan nemzetközi szabvány, amely kifeje-
zetten az élelmiszerlánc tagjai számára készült és
irányítási rendszerre vonatkozott, az ISO 15 161
volt, amely 2001-ben „Útmutató az ISO
9001:2000 alkalmazásához az élelmiszer-
iparban és az italgyártásban” címmel jelent
meg. A szabvány magyar nyelvû változatát MSZ
ISO 15 161:2002 hivatkozási számmal az MSZT is
kiadta.

Az útmutató kidolgozását az indokolta, hogy az
ISO 9000-es sorozatnak megfelelõ minõségirá-
nyítási rendszerek bevezetése az élelmiszeripar-
ban világszerte sokkal kisebb mértékû volt, mint
az ipar más területein. 
Ennek oka jórészt a következõkre volt vissza-
vezethetõ:

– Az ISO 9000-es szabványok nyelvezete ide-
gen és sok helyen nehezen értelmezhetõ volt
az élelmiszeriparban dolgozók számára.

– Sokan úgy gondolták, hogy a HACCP-rend-
szer bevezetése elegendõ termékeik minõsé-
gének biztosításához.

– Azok számára, akik meg akarták szerezni az
ISO 9001 szerinti tanúsítványt, gondot oko-
zott a kötelezõ HACCP-rendszer és az ön-
kéntes ISO 9001 szabvány szerinti minõség-
irányítási rendszer összehangolása.

Az ISO 15 161 ezeket a problémákat volt hivatott
orvosolni. Ennek megfelelõen „lefordította” az
ISO 9001 követelményeit az élelmiszeripar „nyel-
vére”. Megmutatta, hogyan hangolható össze a
kétféle rendszer. A legfontosabb kérdésre kon-
centrálva, különös hangsúlyt fektetett az élel-
miszer-biztonsági követelmények megadására.
Ebbõl következett, hogy sokkal kisebb figyelmet
fordított az élelmiszer-minõséget, továbbá a
piacképességet szintén jelentõsen befolyásoló
egyéb tényezõkre (táplálkozási, biológiai és élve-
zeti érték, az adott minõség állandósága, a vevõi
elégedettség stb.).

A kizárólag élelmiszer-biztonsággal foglalkozó
ISO 22 000-es szabvány megjelenése óhatatlanul
maga után vonta az ISO 15 161 tartalmára vonat-
kozó igény megváltozását. Ennek a nemzetközi
szabványnak a szisztematikus felülvizsgálata
2006-ban esedékes, amely alkalmat ad az átdolgo-
zására, az élelmiszer-minõség valamennyi szem-
pontjának kiegyensúlyozottabb figyelembevéte-
lére. Az ISO/TC 34 Titkárság, az ISO Központi
Titkárságával egyetértésben, ezt az alkalmat kí-
vánja felhasználni arra, hogy a szabványt,
azonosító jelzetének ISO 22 001-re változtatásá-
val, az ISO 22 000-es szabványcsalád tagjává
tegye.

A szabványcsalád elsõ megjelent tagja 
(ISO 22 000:2005)
Ahogy arról már szó volt, az ISO 22 000:2005,
„Élelmiszer-biztonsági irányítási rend-
szerek. Az élelmiszerláncban részt vevõ
szervezetekre vonatkozó követelmények”
címmel szeptember 1-jén jelent meg. Tekintettel
arra, hogy a szabvány kidolgozásához az Európai
Szabványügyi Bizottság, a CEN is csatlakozott, az
ISO-val egy idõben adta ki ezt a szabványt. 

Az ISO és a CEN közös szabványát a közzé-
tétele után az MSZT szinte azonnal honosította.
A magyar nemzeti változat, amely kétnyelvû
(magyar és angol), október 1-jén jelenik meg MSZ
EN ISO 22 000 azonosító jelzettel.

Miért volt szükség ennek a szabványnak a
kidolgozására? Miért nem volt elegendõ az
ISO 15 161:2001?
Az ISO 15 161:2001 ugyan növelte az ISO
9001:2000 élelmiszer-ipari alkalmazását, de –
minden törekvés ellenére – nem adott elegendõ
segítséget az élelmiszer-biztonsági rendszerek
kiépítéséhez; emellett útmutatóként – akárcsak a
Codex-ajánlások – nem tette lehetõvé a létre-
hozott rendszerek tanúsítását.

Az ISO 22 000:2005 mindenre kiterjedõen, de az
ésszerûség határain belül foglalkozik az élelmi-
szer-biztonsággal. Egyértelmûvé teszi, hogy a
rendszer kiépítését nem a veszélyelemzéssel kell
kezdeni. Egy szervezetnek, amely élelmiszerek
elõállításával foglalkozik, vagy ahhoz szorosan
kapcsolódó tevékenységet kíván folytatni, számos
alapkövetelményt kell teljesítenie ahhoz, hogy
erre a tevékenységre alkalmassá váljon. A ve-
szélyelemzés során feltárt szabályozási pontok
osztályozásával kiküszöböli azt, a kezdetben sok-
szor elkövetett hibát, amely szinte minden szabá-
lyozandó pontot kritikusnak ítélt; a túlszabályo-
zott rendszer pedig szükségtelenül nagy terhet
rótt az alkalmazóra. Felhívja ugyanakkor a
figyelmet arra, hogy az élelmiszer-biztonság csak
abban az esetben valósítható meg, ha ahhoz az
élelmiszerlánc valamennyi résztvevõje hozzá-
járul. A szabvány kellõen rugalmas ahhoz, hogy
azt bármely szervezet sikerrel alkalmazza mé-
retétõl, tevékenységének bonyolultságától és
fejlettségi szintjétõl függetlenül. Az ISO
22 000:2005 magában foglalja a HACCP alap-
elveit és azok megvalósításának lépéseit, ugyan-
akkor követi az ISO 9001:2000 felépítését, ami
lehetõvé teszi a két rendszer harmonizálását.
Végül a legfontosabb, az ISO 22 000 alapján ki-
épített rendszerek független, harmadik fél által
már tanúsíthatók.
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Készül az útmutató az ISO 22 000-es 
alkalmazásához (ISO/TS 22 004)
Az ISO 22 000-es kidolgozása már javában folyt,
amikor felmerült annak szükségessége, hogy
közzé kellene tenni azokat a konkrét megoldási
javaslatokat is, amelyeket nem lehet a szabvány-
ban elõírni, de elõsegítik az értelmezését, gyakor-
lati alkalmazását. Ezért a nemzetközi szab-
ványtervezet, az ISO/DIS 22 000 tartalmazott egy
olyan mellékletet (A melléklet), amely ezt a
hiányt pótolta volna. Sajnos a tervezetnek ezt a
részét az idõhiány miatt nem sikerült alaposan
megvitatni, tartalmával kapcsolatban ezért szá-
mos kifogás merült fel. Végül a szabványt kidol-
gozó, dán szakmai irányítású nemzetközi munka-
csoport úgy döntött, hogy az utólag beépített mel-
lékletet a szabványból kiemeli, és mint a szab-
ványcsalád tagját javasolja önálló dokumen-
tumként kiadni. Abból a célból, hogy a szab-
ványkidolgozás teljes folyamatát ne kelljen végig-
járni, és az útmutató nem sokkal az ISO 22 000-
es közzétételét követõen megjelenhessen, olyan
döntés született, hogy azt mûszaki elõírásként
javasolják kiadni. A beérkezett észrevételek
alapján a dokumentumot a munkacsoport több-
ször megvitatta és átdolgozta, majd végsõ vál-
tozatát az ISO/TC 34 Titkárságának megküldte.
A szabványcsalád új tagját ISO/TS 22 004,
„Élelmiszer-biztonsági irányítási rendsze-
rek. Útmutató az ISO 22 000:2005 alkal-
mazásához” címen az ISO Központi Titkársága
2005. október 15-én teszi közzé, honosított, ma-
gyar nyelvû változatát az MSZT november 1-jén
adja ki.

Kik és hogyan tanúsíthatják majd az ÉBIR-t
(ISO/TS 22 003)?
A szakértõk már az útmutató javított változatán
dolgoztak, amikor ráébredtek arra, hogy világ-
szerte egységes élelmiszer-biztonsági irányítási
rendszerek csak abban az esetben hozhatók létre,
ha nemcsak a rendszerre vonatkozó követelmé-
nyeket szabványosítják, hanem azokat is, ame-
lyek a rendszerek auditálását és tanúsítását végzõ
szervezetekre vonatkoznak. Ez a feladat azonban
túlmutatott az ISO/TC 34 mûködési területén.
Ezért az új dokumentum kidolgozására az ISO
megfelelõségértékeléssel foglalkozó fejlesztéspo-
litikai bizottságával, az ISO/CASCO-val közös
munkacsoport alakult, amelynek munkájába
bekapcsolódtak a Nemzetközi Akkreditálási
Fórum szakértõi is. Már a kezdet kezdetén azt is
eldöntötték, hogy a lehetõ leggyorsabb közzététel
érdekében ezt az új ISO-dokumentumot is mû-
szaki elõírásként fogják kiadni, és csak néhány
éves alkalmazási tapasztalat birtokában alakítják
át nemzetközi szabvánnyá.

Az ISO/DTS 22 003, „Élelmiszer-biztonsági
irányítási rendszerek. Az ISO 22 000:2005
szerint létrehozott élelmiszer-biztonsági
irányítási rendszerek auditálását és tanú-
sítását végzõ testületekre vonatkozó köve-
telmények” címû bizottsági tervezetet az ISO/TC
34 Titkársága 2005. augusztus 30-án körözte a
tagtestületek között szavazásra és véleménye-
zésre. Az ISO/TS 22 003 várhatóan 2006 elsõ
negyedévében fog megjelenni. (Ismertetésére a
következõ számban visszatérünk – Szerk.)

Nemzetközi és európai szabvány készül a
nyomon követhetõségre (ISO 22 005)
A szabványcsalád következõ tagja egy eddig más
azonosító számon ismert, már kidolgozás alatt
lévõ szabvány lesz.

Az élelmiszerek nyomon követhetõségére vonat-
kozó olasz szabványjavaslatot 2002 januárjában
fogadták el az ISO/TC 34 tagtestületei. Az új pro-
jektet 22 519-es számon regisztrálta az ISO
Központi Titkársága a mûszaki bizottság munka-
programjába. Ezzel egy idõben olasz szakmai irá-
nyítással munkacsoport alakult a szabvány kidol-
gozására. A bizottsági tervezetet (ISO/CD 22 519)
2004 júliusában körözte a mûszaki bizottság tit-
kársága véleményezésre és szavazásra. A tagtes-
tületek döntõ többsége a dokumentumot elfogad-
ta. A beérkezett észrevételek alapján a munkacso-
port megkezdte a CD átdolgozását nemzetközi
szabványtervezetté (DIS). A munkacsoport leg-
utolsó ülésén (2005. május 30–31., Milánó) az 
ISO Központi Titkárság képviselõje, az ISO/TC 34
programmenedzsere, Pauline Jones asszony java-
solta, hogy a készülõ szabvány azonosító jelzetét
ISO 22 519-rõl ISO 22 005-re változtatva, legyen
az ISO 22 000 szabványcsalád tagja. Tekintettel
arra, hogy a nyomon követhetõség az ISO
22 000:2005 szabványban is fontos követelmény, a
munkacsoport a javaslatot elfogadta. Így az idõ-
közben elkészített DIS-t már az új azonosító szá-
mon terjesztették elõ publikálásra.

Az ISO/DIS 22 005, „Nyomon követhetõség a
takarmány- és az élelmiszerláncban. Általá-
nos alapelvek és útmutató a rendszer ter-
vezéséhez és kialakításához” címen várha-
tóan 2005 novemberében jelenik meg.

Minõségirányítási rendszer 
a mezõgazdaságban (ISO 22 002)
A készülõ szabványcsalád legfiatalabb tagjára
vonatkozó szabványjavaslat az ISO/TC 34 titkár-
sághoz ez év tavaszán az USA-ból érkezett. Ez az
új szabvány, a jelenlegi ISO 15161:2001 (késõbbi
ISO 22 001) szabványhoz hasonló okokból és 
céllal, a mezõgazdaság számára készül. Kétség-
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telenül szükség van rá, hiszen az ISO 9001 szab-
vány szerint kiépített minõségirányítási rendszer
a mezõgazdaságban csak elvétve fordul elõ. A biz-
tonságos élelmiszerek iránti fokozott igény pedig
elõbb-utóbb oda fog vezetni, hogy a mezõgaz-
daságban is kötelezõvé teszik a HACCP-rendszer
bevezetését. A piac pedig meg fogja követelni
ezeknek a rendszereknek a tanúsítását. Ehhez fog
segítséget nyújtani a készülõ új nemzetközi szab-
vány, amelyet 2005 májusában vett fel az ISO
Központi Titkárság 22 002 számon és „Minõség-
irányítási rendszerek. Útmutató az ISO
9001:2000 alkalmazásához a termények
elõállításában” címen az ISO/TC 34 munka-
programjába.

Tekintettel arra, hogy az USA mezõgazdasága
alapvetõen a nagyüzemi termelésre épült, az elsõ
munkaanyag is ehhez igazodott. A szabvány

széles körû alkalmazhatóságának eléréséig még
hosszú út vezet, ezért megjelenése 2008 elõtt nem
várható.

Összefoglalás
Az elõzõekben leírtakat áttekintve és összegezve a
következõk állapíthatók meg:

– Egy valóban közérdekû téma kidolgozása
öngerjesztõ folyamat, a felmerülõ újabb
igények bõvítik a feladatokat, ez pedig újabb
és újabb megoldásokat kíván.

– A minõségirányítási rendszerek az élet szá-
mos területén mûködõképesek.

Az MSZT minden lehetséges eszközt igénybe véve
járult és járul hozzá az ISO 22 000-es szabvány-
család kidolgozásához, abban a meggyõzõdésben,
hogy ezzel is a magyar mezõgazdaság és élelmi-
szeripar versenyképességének fokozását szolgálja.

Új megközelítés az élelmiszer-biztonsági
irányítási rendszerek kialakítására

Az ISO 22 000-es szabványcsalád belsõ logikája

– Dr. Erdõs Zoltán*–

Bevezetés
Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek
követelményei eddig zömmel az élelmiszer-kis-
kereskedelmi „nagy láncok” elvárásaként jelen-
tek meg. Az erre alapul szolgáló szabványok
(EFSIS, BRC, IFS) új követelményszintet, szín-
vonalat követelnek a beszállítótól. Sokan hiá-
nyosságnak tekintik azonban e szabványok álta-
lános (ágazati sajátságoktól független) szem-
léletét, a követelmények check-lista jellegû, a
valós kockázatoktól sokszor elszakadó alkalma-
zási kényszerét.

Eddig hiányzott egy olyan útmutatás, amely – a
beszállítói és értékesítési kapcsolatok jellegétõl
függetlenül – bármely élelmiszerlánc-szereplõ
számára alapot jelenthet a biztonságos élelmi-
szerek elõállításához szükséges irányítási kultúra
kialakításához.

A most kialakuló ISO 22 000 szabványcsalád
lényegi elõrelépést jelent. Megoldást nyújt számos
olyan biztonsági kérdés kezeléséhez, amely az
egyes iparágakban egyedi igényként jelenik meg,
és a valós, jellemzõ kockázatokkal kapcsolatos. 

A szabványcsalád jelentõs hatással lesz az
élelmiszer-biztonsági szemlélet alakulására, szé-
les körû elfogadása máris érzékelhetõ (az ISO-
tagországok és számos szakmai szervezet egy-
hangú hozzáállása). Már csak az nem érzékelhetõ,
hogy a nagy értékesítési láncok ezt hogyan fogad-
ják, kapcsolódó érdekeikrõl lemondanak-e, és
mikor, és mikorra igazolódik, hogy egy jól mûködõ
ISO 22 000 irányítási rendszer elegendõ háttér 
– avagy formális alap – a belépéshez bármely
értékesítési szervezet hálózatába.

A korábbi élelmiszer-biztonsági szabványok
Nem vizsgáljuk itt, hogy a korábbi élelmiszer-
biztonsági szabványokra (EFSIS, BRC, IFS)
milyen körben volt szükség, miben hoztak újat
és elõnyöset, miben segítik a beszállítók és a
kereskedõk kapcsolatát, hogyan javítják az
élelmiszer-biztonságot. Minden érdemük mellett
(ami nem e cikk tárgya) szóba kell hozni azon-
ban bizonyos kételyeket. Ezek felismerése után
ugyanis az ISO 22 000-es szabványsorozat tartal-
mi lényege és az új megközelítésben feldolgozott
élelmiszer-biztonsági rendszerszemlélete is job-
ban értékelhetõ. 

* Ügyvezetõ igazgató, Qualiment Kft.
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A korábbi szabványoknál az elsõ szembetûnõ
sajátosság a szakmaspecifikusság hiánya. A
követelmények sora az iparági jellegtõl függet-
lenül került megfogalmazásra.  További jellemzõ,
hogy – bár a kockázatelemzés igénye egyes pon-
tokon megjelenik – a konkrét követelmények sora
úgy jelenik meg, hogy azok kockázati szemléletû
indokoltsága nem érzékelhetõ (vagyis nem a
követelmények súlyosságának és az elõfordulás
gyakoriságának vizsgálatán alapul). 

További jellegzetesség, hogy – bár bújtatva – egy
szinte teljes ISO 9001 jellegû irányítási rendszer
felszínes igénye fogalmazódik meg. Mégis, a fel-
sorolt, check-lista jellegû követelmények hosszú
sora a szabvány szintjén nem ágyazódik be egy
irányítási rendszer napi dinamizmusába, szerve-
zési és felelõsségi eszközrendszerébe. Azon
szervezeteknél, ahol nem volt ISO 9001-es háttér,
most – csupán az ÉBIR szabványok alapján –
ilyen rendszer várhatóan nem is igazán születik
meg, vagy részleges és formális marad, nem jutva
el az önfejlesztõ, letisztuló mûködésig. 

Egy mondatban összegezve, a korábbi élelmiszer-
biztonsági szabványok nem vezetnek el a helyes
gyártási gyakorlatnak iparág-specifikus, rendszer-
jellegû mûködéséig. Ezzel szembeállítható az 
ISO 22 000 szabványcsalád lényege, pozitív belsõ
logikája. 

Új szemlélet az élelmiszer-biztonság
kezelésében: az ISO 22 000 szabványsorozat
Az élelmiszer-biztonság tárgyában most egész
szabványsorozat születik, ami lehetõvé teszi, hogy
az élelmiszerlánc teljessége, a rendszerek mûköd-
tetéséhez szolgáló útmutatás, a nyomon követés
vagy pl. az auditálás irányelvei egy környezetben,
egymásra épülve találkozzanak.  

Az alapszabvány, az ISO 22 000 olyan új elemeket,
megoldásokat tartalmaz, amelyek – talán épp
újszerûségük miatt – elsõ benyomásra nem is
mutatják meg igazi erejüket. 

Az újdonságok kérdéseket is váltanak ki. Mi az,
hogy „PRP”, miért van kétféle, mi célt szolgál?
Újra kell építeni a HACCP-t? Meg kell ismételni a
veszélyelemzést? Ezután auditálják, számonkérik
rajtunk a Codex-ajánlások követését is?

Elsõre talán aggasztó, hogy valóban új tennivalók
is akadnak, új szellemi ráfordításra, munkára is
szükség lesz, de fontos hangsúlyozni, hogy  egy –
a szakmai, élelmiszer-biztonsági tartalommal
kapcsolatos – új rendteremtésrõl, a lényeget hor-
dozó továbblépésrõl van szó… amire, épp a
tényleges élelmiszer-biztonság miatt, nagyon is
szükség van. Tekintsük át, mirõl is van szó. 

A HACCP „felszabadítása”
A HACCP nemzetközi elterjedése, elõírt alkal-
mazása végeláthatatlan szakmai vitákat, ellent-
mondásokat is szült. Túl nagy hangsúlyt kaptak a
kritikus pontok (döntésfával, kockázatelemzéssel,
felügyelõ szabályozással, adminisztrációval); mi-
közben gyakran nem változott mindazon ténye-
zõk kezelése, amelyek – ha nem is kritikusak –, a
helyes gyakorlat és az élelmiszer-biztonság elen-
gedhetetlen velejárói. 

Befejezhetetlennek tûnik az a kérdés is, mennyi
kritikus pont legyen – ha kevés, sok minden „fel-
ügyelet nélkül” marad; ha sok, nincs elég ellenõr,
idõ, és fojtóvá válhat az adminisztráció. 

A HACCP most kiszabadul ebbõl az ellentmondá-
sos állapotból, mert a kritikussá nem emelt pon-
tok nem maradnak szabályozás nélkül, ún. „PRP”
alakítható ki, és így a kritikus pontok száma ész-
szerûen csökkenthetõ.

A „PRP”-k lényege – amire alább még vissza-
térünk – éppen ez: kezelhetõ egyensúlyt terem-
tenek a kritikus pontok és a nem kritikus, de az
adott szakmában fontos további élelmiszer-biz-
tonsági elemek között. Csökkenhet a kritikus
pontok száma, és mégsem marad felügyelet nélkül
az, ami a HACCP-bõl kimaradt. Ez a szabvány
egyik igazi újdonsága, ebben rejlik lényege. 

Szakmaspecifikus megközelítés
A szabvány belsõ logikájának másik lényege a
GMP/GHP ésszerû kezelése: a helyes gyakorlat
kialakításánál az ezzel kapcsolatos legjobb szak-
mai forrásra támaszkodik. A Codex-ajánlások
„rendszerbe kényszerítésével” azt az élelmiszer-
biztonsági ismeretanyagot emeli be a rendszerbe,
ami az erre hivatott bizottság munkája révén, sok-
éves tapasztalattal, megalapozott módon kiala-
kult. Az új szabvány mellékletében több mint 60
ilyen ajánlás felsorolása megtalálható, lefedve az
élelmiszer-ipari ágazatok és a jellemzõ élelmiszer-
biztonsági funkciók nagy részét.

Rendszerirányú megközelítés (rendszerbe
ágyazott GMP)
Harmadik fõ ismérvnek a GMP-t kezelõ rendszer-
építõ logikát tarthatjuk. A tanúsításra pályázó
vállalatoknak most már azt kell bemutatniuk,
hogy szakmájuk legmegalapozottabb élelmiszer-
biztonsági ismereteit egy élõ, dinamikus irányí-
tási rendszer keretében képesek hasznosítani. Az
eddigi Codex-ajánlások most nagyobb szerephez
jutnak, bevezetésre kerülnek az „elõfeltételi prog-
ramok” (PRP-k).

Egy PRP, elõfeltételi program, egyszerûbb esetben
egy tevékenységsort, eljárást, napi gyakorlatot
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jelent, amelyet a helyes higiéniai gyakorlat kere-
tében végzünk – pl. kártevõ-elhárítás, takarítás,
személyi higiénia felügyelete stb. Itt a hagyomá-
nyos szabályozás, ill. a dokumentumok tovább
használhatók, célszerû azonban jegyzékbe foglalni
õket, és elég tudni, hogy ezeket értjük a PRP alatt. 

Ugyancsak PRP-t, de más szabályozási szintet
jelentenek a „mûködési elõfeltételi programok”
(operatív PRP, oPRP). Ezen a néven kapnak
szerepet azok a szabályozások, amelyek leginkább
a folyamatirányítás körébe sorolhatók, figyelõ/
beavatkozó felelõsséggel párosulnak, de nem kri-
tikus pontok, és nem a HACCP szintjén vezetett
dokumentálással követhetõk. Leggyakrabban ter-
melési vezetõi vagy pl. gépkezelõi felügyeletrõl,
rendszeres figyelésrõl van szó, ahol az érintettek
felelõssége adja annak valószínûségét, hogy a
kezelt dolog meg fog felelni a szakma elfogadott
gyakorlatának. A mûködési PRP-k jellegükben
talán leginkább a minõségirányítási eljárásokhoz
hasonlíthatók, tehát folyamatot, tevékenységet,
felelõsséget és szükség szerint dokumentálást
szabályoznak.

Ilyen lehet pl. az alapanyagraktárban a minõség-
megõrzési idõk követése és felügyelete, a sorosság
(FIFO-elv) betartása, ami hat az élelmiszer-biz-
tonságra, figyelést is igényel, de adott esetben
nem jelent kritikus szintû kockázatot. Így a helyi
vezetõ felelõsségének meghatározásával, akár
külön dokumentálás nélkül (a szokásos jelölések
és nyilvántartások útján) kezelhetõ. 

A PRP-k létrehozásával megszületett annak
lehetõsége, hogy a helyes gyakorlat célszerû ele-
meit – saját kockázatelemzés önálló döntés alap-
ján – a szervezet egy éltetõ, mûködtetõ környe-
zetben alkalmazza, életre keltve annak operatív
tartalmát. A hagyományos termelés-vezetés és a
HACCP közötti, új, kézben tartott irányítási szint
jön létre, csökkentve ezzel a HACCP-re háruló
vagy anélkül „megfoghatatlan” tevékenységek
körét.

Validálás, verifikálás
Az új szabvány alkalmazásához útmutatást adó
22 004-es szabvány „helyre teszi” a két fogalom
amúgy gyakran kevert értelmezését, segítve ezzel
az élelmiszer-biztonsági rendszer jó kialakítását.

A validálás érvényesítést jelent, annak bizonyí-
tásául, hogy a kialakított rendszerelem (pl. PRP,
HACCP, egyéb szabályozás) alkalmas a neki szánt
funkció betöltésére. 

A verifikálás igazolást jelent, azt a lépést, amely-
lyel bemutatjuk, hogy az alkalmazott megoldás
eredményesen mûködik, a kívánt célt teljesítjük
vele.

A szabvány értelmezése szerint tehát elõbb
kialakítjuk és érvényesítjük az adott megoldást,
majd a mûködtetés eredményétõl függõen vagy
igazoljuk eredményességét, vagy fejlesztünk,
módosítunk, hogy a „javított”, ismét érvényesített
megoldással lépjünk tovább.

Ráfordítás, nehézségek
Az ISO 22 000 szabvány újragondolásra, új
elemzésekre kényszeríti a szervezetet. A folya-
matábrákat, a kritikus CCP-ket és a PRP-ele-
meket új határvonalak mentén kell kijelölni,
kezelni, szabályozni. Ez munkával jár, de nem
formális, hiszen célja az élelmiszer-biztonságnak
a kockázatokhoz leginkább igazodó, pontosabb,
eredményesebb kezelése. Ez pedig szakmailag
indokolt, mert eddigi megoldásainkat nem kevés
ellentmondás jellemezte, most a helyzet javul-
hat.

A jó ISO 22 000 alapú rendszer élelmiszer-biz-
tonsági tudatosságot, átgondoltabb és lényegre
törõbb rendszert eredményez. Létrehozása azon-
ban új szellemi ráfordítást, árnyaltabb vezetési-
felelõsségi rendszer bevezetését igényli. Remél-
jük, hogy a mai gazdasági és versenyhelyzetben
erre lesz ereje, kapacitása, szakembere, motivá-
ciója a szervezetnek. 

Összességében elmondható, hogy az ISO 22 000
szabványok a meglévõ szakmai, élelmiszer-biz-
tonsági és irányítási ismeretek magasabb szintû
integrációját hozzák létre. Most kerül rendszer
szintre mindaz, amit eddig – eseti megítélés sze-
rint – vagy kezeltek, vagy nem, vagy az ISO 9001
részévé tették, vagy formálisan egyáltalán nem is
kezelték. Éppen ezért az ISO 22 000 szabvány-
sorozat fontos szerepet fog betölteni, általa az
élelmiszer-biztonsági rendszerek jelentõsége az
élelmiszeriparban meg fogja haladni az ISO 
9001-es rendszerekét.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője az

1064 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@observer.hu
http://www.observer.hu
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A közelmúltban többször is elõfordult, hogy
minõségügyi tanácsadóként, mezõgazdasági ter-
melõket felkeresve bosszankodtam. Mondhatná a
Kedves Olvasó, hogy ez már mással is megesett,
miért lennék éppen én kivétel. Elõzményként
annyit el kell mondanom, hogy tanácsadói mun-
kám során azt a gyakorlatot vezettem be, hogy
akinek elkészítem a HACCP-kézikönyvet és
megismertetem az élelmiszer-biztonsági rendszer
mûködtetésével, a vállalkozás méretétõl, a tevé-
kenység bonyolultságától függõen félévente, éven-
te vagy 2 évente felkeresem, ellenõrzöm az addig
végzett munkát, megnézem adminisztrációját,
ellátom új információkkal (jogszabály stb.), egy-
szóval végzem azt, amit egy tanácsadónak végez-
nie kell.

Nemtetszésemet az a körülmény váltotta ki,
hogy több ügyfelemnek is tudomására hozta nem
is egy élelmiszer-ellenõrzéssel foglalkozó hatóság,
hogy 2006. január 1-jétõl nem kell a HACCP, meg-
szabadul a kedves termelõ az ezzel járó kellemet-
lenségektõl. Mondhatnánk tehát, hogy akkor itt 
a vége, fuss el véle, a helyzet azonban nem ilyen
egyszerû.

Élelmiszer-ellenõrzéssel foglalkozó hazánkfiai
közül azok, akik az én ügyfeleimnél jártak, nem
eléggé figyelmesen olvasták el az idevonatkozó
jogszabályt.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002.
január 28-án kiadta a 178/2002/EK rendeletet,
amelyet joggal nevezhetünk az EU élelmiszer-
törvényének. Ennek legfõbb megállapítása a
következõ:
„(28) Tapasztalatok igazolják, hogy az élelmiszer
és takarmány belsõ piacának mûködését veszé-
lyezteti, ha az élelmiszerek és takarmányok útja
nem követhetõ nyomon. Ezért az élelmiszer- és
takarmányiparban fel kell állítani egy átfogó
nyomon követési rendszert, amelynek segítségé-
vel el lehet végezni a különbözõ termékek célzott
és pontos kivonását a piacról, illetve tájékoztatni
lehet a fogyasztókat vagy az ellenõrzéssel megbí-
zott személyeket; e rendszer segítségével élelmi-
szer-biztonsági problémák esetén elkerülhetõ a
piac mûködésének felesleges, nagyobb mértékû
megzavarása.”

Az Európai Parlament és a Tanács a fent idézett
alaprendelet folytatásaként 2004-ben egy élelmi-

szer-biztonsági jogszabálycsomagot jelentetett
meg, ezek a következõk:

– 852/2004/EK rendelet (2004. április 29.) az
élelmiszer-higiéniáról,

– 853/2004/EK rendelet (2004. április 29.) az
állati eredetû élelmiszerek különleges higié-
niai szabályainak megállapításáról,

– 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az
emberi fogyasztásra szánt állati eredetû ter-
mékek hatósági ellenõrzésérõl,

– 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) 
a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az
állat-egészségügyi és az állatok kíméletére
vonatkozó szabályok követelményeinek
történõ megfelelés ellenõrzésének biztosí-
tása céljából végrehajtott hatósági ellen-
õrzésekrõl.

Ezek közül koncentráljunk az elsõre (852/
2004/EK). Tekintettel, hogy a jogszabály szövege
(magyar fordításban) közérthetõ, engedje meg a
Tisztelt Olvasó, hogy bizonyos részeket, a hite-
lesség érdekében, szó szerint idézzek, és némi
magyarázatot fûzzek hozzá.
„(8) Egységes megközelítésre van szükség az élel-

miszer-biztonság szavatolása érdekében, az
elsõdleges termeléstõl egészen a forgalomba
hozatalig vagy kivitelig. Az élelmiszerláncban
minden élelmiszer-ipari vállalkozónak biz-
tosítania kellene, hogy az élelmiszer-bizton-
ság ne kerüljön veszélybe.

„(9) A közösségi szabályokat nem kell alkalmazni
sem a magáncélú, házi felhasználásra szánt
elsõdleges termelésre, sem pedig a magáncélú
házi fogyasztást célzó házi élelmiszer-készí-
tésre, kezelésre vagy tárolásra.”

A jogszabály magyarázatában a következõket
olvashatjuk:
„Ezt a rendeletet az élelmiszerek termelésének,
feldolgozásának és forgalmazásának minden sza-
kaszára, valamint a kivitelre kell alkalmazni a
részletesebb élelmiszer-higiéniai követelmények
sérelme nélkül.

Ezt a rendeletet nem lehet alkalmazni a követ-
kezõkre:
a) A magáncélú, házi használatra történõ elsõd-

leges termelés.
b) A magáncélú, házi fogyasztású élelmiszerek

házi készítése, kezelése vagy tárolása.

Oszlassunk el egy félreértést!
– Balogh Miklós*–

* Okl. agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök, minõségügyi tanácsadó. Balogh Miklós 4241 Bocskaikert, Németh L. u. 10. 
Telefon: 70/296-7711.
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c) A termelõk azon tevékenysége, amellyel kis
mennyiségû alaptermékkel közvetlenül látják
el a végsõ felhasználót, vagy a végsõ felhasz-
nálót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi
létesítményeket.”

Az a) és b) pont, úgy gondolom, mindenki szá-
mára egyértelmû, a c) pont pedig a helyi pia-
cokra vonatkozik. Tegyük hozzá, hogy számukra
a HACCP alóli felmentés nem jelenti a hatósági
ellenõrzések elmaradását!

A már hivatkozott 852/2004/EK rendelet egy 
további részében ez áll:
„(11) A veszélyelemzés, kritikus szabályozási 

pontok (HACCP) elveinek alkalmazását az
elsõdleges termelésben általánosan még
nem lehet megvalósítani. A származási
gazdaság szintjén azonban a helyes gya-
korlatról szóló útmutatókkal kell ösztönözni
a megfelelõ higiéniai gyakorlat alkal-
mazását. Ezeket az útmutatókat szükség
szerint az elsõdleges termelésre vonatkozó
különleges higiéniai szabályokkal kell
kiegészíteni. Helyénvaló, hogy az elsõdleges
termelésre és az azzal összefüggõ mûvele-
tekre vonatkozó higiéniai követelmények
eltérjenek a többi mûveletekre vonatkozók-
tól.”

Gyanítom, hogy az általam kiemelt, félkövéren
szedett elsõ kifejezés okozhatta a félreértést egyes
hatósági személyeknél, holott a rendelet szövege
önmagáért beszél: még nem érett meg a helyzet és
a körülmények arra, hogy a HACCP élelmiszer-
biztonsági rendszert az elsõdleges termelõktõl
általánosságban megkövetelhetnénk. 

Azok részére, akik a fenti a)–b)–c) pontokban
kerültek felsorolásra, a HACCP-rendszer (és mind
a 7 alapelv) alkalmazása helyett a Jó Higiéniai
Gyakorlat elveinek megvalósítását, erõsítését kell
szorgalmazni, pl. higiéniai útmutató, szabályzat
stb. alkalmazásával. Ezen a téren sokat tehetnek
az élelmiszer-ellenõrzõ hatóságok és tanácsadók.

Ezek után joggal merülhet fel a kérdés, hogy
kik azok, akiknek kötelezõ a jövõben HACCP-
alapú élelmiszer-biztonsági rendszert bevezetni
és mûködtetni?

Az EK-rendelet erre is egyértelmû választ ad.
„(12) Az élelmiszer-biztonság több tényezõ ered-

ménye: a jogszabályoknak meg kell állapí-
taniuk a minimális higiéniai követelmé-
nyeket; hatósági ellenõrzéseket kell beve-
zetni, hogy ellenõrizzék, az élelmiszer-ipari
vállalkozók teljesítik-e a követelményeket,
továbbá az élelmiszer-ipari vállalkozók-
nak a HACCP elvein alapuló élelmi-
szer-biztonsági programokat és eljárá-
sokat kell kialakítaniuk és mûködtet-
niük.”

Itt egy új fogalommal, az élelmiszer-vállalkozással
találkoztunk. A 2003. évi LXXXII. Élelmiszer-
törvényben olvasható meghatározás szerint az
élelmiszer-vállalkozás nyereségérdekelt vagy
nonprofit, köz- vagy magánvállalkozás, amely az
élelmiszerek termelésével, feldolgozásával és for-
galmazásával összefüggõ tevékenységet folytat.

Tisztelt Olvasó! Bízom benne, hogy írásommal
hozzájárultam e problémakör tisztázásához, az
élelmiszerlánc mentén tevékenykedõk jobb eliga-
zodásához.

CRM – A vállalati hatékonyságnövelés
régi-új eszköze

II. rész

– Mester Csaba*–

A CRM által felölelt tevékenységek 
Amikor egy szervezet mûködésében megjelenõ
fogalomról kívánunk beszélni, nem tudjuk
igazán definiálni annak szerepét, amíg meg nem
határoztuk azokat a tevékenységeket, melyeket
lefed. A CRM esetében is fontos kérdés, hogy
tisztázzuk, mûködéséhez mely szegmenseket és
erõforrásokat kell mozgósítani. Ennek megálla-
pítására a szakirodalmi kutatásokon túl egy

saját felmérés eredményeire támaszkodtam,
melyet 2001-ben folytattam 6 multinacionális
tanácsadó cég CRM-szakértõi körében. Azért
esett reájuk a választásom, mert Magyarorszá-
gon õk foglalkoztak professzionális szinten a
modern értelemben vett CRM bevezetésével. A
mai napig fõként ezek vezénylik le – a szoftver-
szállítókkal karöltve – a nagyvállalatok ügyfél-
kapcsolati projektjeit. 

* Senior kutató, Miskolci Egyetem; mester.csaba@uni-miskolc.hu
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A cégek szinte kivétel nélkül ugyanazt a három
területet említették a CRM részeként, bár min-
den megkérdezett tett ehhez kisebb-nagyobb
kiegészítéseket. Ezek a marketing, az értékesítés
és az ügyfélszolgálat.

Az 5. ábrán azt láthatjuk, hogy a Forrester kutató-
cég által 1999-ben és 2001-ben 1000 cég körében
végzett felmérés szerint a válaszadók mivel
azonosították a CRM fogalmát. Ez – úgy tûnik –
egybevág az én kutatásom eredményeivel. 

Az én kutatásomban a megkérdezettek emellett
fontosnak tartották még a CRM-hez illeszkedõ
egyéb területeket:

– pénzügyi terület,
– a szolgáltatást az ügyfélnek fizikailag is

eljuttató részleg (delivery),
– az ügyféllel kapcsolatba lépõ csatornák

(személyes értékesítés, internet, telefon),
– stratégia, mûködés (folyamatok, támogató-

rendszerek), gondolkodásmód (motivációs és
ösztönzõrendszerek),

– ügyféladatok gyûjtése (adattárház, akár
piackutató cégek felkérése információszerzés
céljából).

Így tehát, elfogadva ezt az álláspontot, a továb-
biakban részletesebben bemutatom a három fõ
tevékenységi területet annak fényében, hogy a
modern CRM-megoldások által kínált adatelem-
zési technológiák alkalmazásával miként léphet-
nek túl korábbi korlátaikon, és milyen informá-
ciókat tudnak beszerezni, új lehetõségeket fel-
tárva az ügyfelek kezelése révén.

A marketing területe
A marketing nagyon fontos vállalati eszköz az
értékesítés támogatására, mely terület az egyik
legfontosabb profitszerzõ szegmens. Ezáltal a
marketingnek nehéz a szerepe, hiszen rengeteg
feladatot kell ellátnia az értékesítés elõkészíté-
sére. A marketing emiatt nem elhanyagolható

mértékben támaszkodik az adatelemzési eszkö-
zökre, melyek lehetõséget nyújtanak a vevõk sajá-
tosságainak megismerésére. Az adatelemzés által
támogatott legfontosabb marketingfeladatok a
következõk:

Kampánytervezés, analízis
A marketingszakemberek számára nagyon fontos
információ, hogy mely ügyfélszegmenset, milyen
termékekkel, szolgáltatásokkal érdemes megcé-
lozni. Magának a szegmensnek a meghatározása
is többféle. „Irányított” szegmentálásnál az elem-
zõ a saját maga által meghatározott kritériumok
mentén szûkíti az ügyféllistát. Adatbányászati
eszközök, eljárások lehetõvé teszik az „irányítat-
lan” szegmens meghatározást is. A kampány-
elemzésbe a következõ fõ funkciók, lehetõségek
tartoznak:

– pozitív válaszú háztartások, személyek profil-
analízise,

– reklámkampányhatékonyság-analízis,
– reklámkampányok költség–haszon elemzése.

Ügyfélprofil-elemzés
Az ügyfeleket egyrészt a hozzájuk kapcsolódó sze-
mélyes jellemzõk (kereset, életkor stb.) alapján
lehet csoportosítani, másrészt a rájuk vonatkozó
tranzakcionális adatok (vásárlások, panaszok
stb.) írják le viselkedésüket. Az ügyfélprofil-
elemzés mind a marketing, mind az értékesítés
számára szolgál értékes információkkal. Az ügy-
felek viselkedésének tanulmányozása lehetõvé
teszi cross-, illetve up-sales lehetõségek azonosí-
tását, a vásárlási szokások elemzése mind a ter-
mékek árazásában, mind fizikai elhelyezésükben
(mely termékeket érdemes például egymás mellé
tenni) segítséget nyújthat. A profilelemzésen
belül a következõ területeket különíthetjük el:

– termékkör, termékhasználat alapú háztar-
tás, illetve ügyfélelemzés,

– vásárlási-viselkedés alapú háztartás, illetve
ügyfélelemzés.

Ügyféllojalitás-elemzés
A CRM célkitûzései között szerepel az ügyfélpo-
tenciál növelése, melynek egyik fontos eleme az
ügyféllel való kapcsolat meghosszabbítása, az
ügyféllojalitás növelése. Ennek sikeressége azért
is kulcskérdés, mert egy-egy új ügyfél megnyerése
jelenlegi klienseik megtartásának többszörösébe
kerül. A lojalitás elérése érdekében a szervezet-
nek különbözõ képességekkel kell rendelkeznie.
Ilyen az ügyfél ismerete, a minõségi kommuniká-
ció, illetve az igények elõrejelzése. Ezek a követ-
kezõ elemzések segítségével tárulnak fel, és ad-
nak segítséget a marketingszakembereknek ügy-
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5. ábra
A CRM fogalma 1000 vállalat megkérdezése alapján10

10 Forrester, 2001.
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feleikkel való hatékonyabb együttmûködés kiala-
kítására:

– vásárlási, kapcsolatfelvételi gyakoriság elem-
zése,

– a termékskála elemzése,
– a lemorzsolódás elemzése.

Az értékesítés területe
Az értékesítés területén dolgozó munkatársak
operatív feladatai az SFA-(Sales Force Automation)
rendszerek bevezetése, alkalmazása óta sok tekin-
tetben felgyorsultak, „leszabályozódtak”. Ezekbõl
a rendszerekbõl nyerhetõ elemzések szûk és rugal-
matlan módja nem teszi lehetõvé az értékesítési
adatok mögött húzódó trendek, összefüggések
megértését, feltárását. Az analitikus CRM-rend-
szerek részben ezekbõl az SFA-rendszerekbõl,
részben más forrásokból (webadatok, pénzügyi
adatok, demográfiai adatok stb.) gyûjtik össze az
összes szükséges információt, mely az értékesítési
területen dolgozó szakemberek és vezetõk számára
jelentõs lehet. Ezek a rendszerek a következõ fõ
elemzéstípusokat tudják támogatni:

– termékfogyás,
– akciós termékek, szolgáltatások,
– ügyfélszegmens – termékcsoport preferencia, 
– látens termékigények, 
– ügyfél-elégedettség,
– értékesítési terület teljesítménye, 
– web-shop.

Az ügyfélszolgálat területe
Az ügyfélszolgálat klasszikus értelemben a mar-
keting és az értékesítési tevékenység után lép be
– idõbeli sorrendben – az ügyféllel való kapcsolat-
tartási tevékenységbe. Az ügyfélszolgálat – túl-
lépve a vevõ problémáinak utólagos megoldásán –
mozgatórugója lehet új termékek kifejleszté-
sének, akár új értékesítési lehetõségek feltárásá-
nak is. Tevékenységi köre részben kitágul, rész-
ben az integrált vállalati információs rendszerrel
támogatva az ügyfélrõl összegyûjtött összes infor-
máció birtokában kínálhatja a leghatékonyabb
megoldást az ügyfeleknek, illetve irányítja prob-
lémáikat a leginkább kompetens emberhez.
Operatív mûködésének hatékony vezérlését a
következõ, tipikus elemzések támogatják:

– ügyfélpanasz-elemzés, 
– incidensmegoldás teljesítményelemzése, 
– cross/up-selling lehetõségek, 
– support kommunikációs csatornák költ-

ség–haszon elemzése, 
– potenciális ügyfélproblémák elõrejelzése.

A CRM mint üzleti folyamat
Napjainkban az erõsödõ piaci verseny világában
hihetetlenül fontos, hogy a szervezetek megfelelõ-
en közelítsék meg az ügyfélkapcsolat kérdését, 

és erõs megtartó erejük legyen a meglévõ vagy
leendõ vásárlókkal szemben. Az informatika
egyre nagyobb teret hódít a mindennapi élet min-
den területén, beleértve a gazdasági szférát is, 
és ezt a tényt a nagyvállalatok sem téveszthetik
szem elõl, ezért megalapozott és biztos informati-
kai alapokra kell építeni a versenyképes marke-
ting- és értékesítési módszereiket. 

A korábbiakban bemutatott, általánosságban
tekintett ügyfélkapcsolat-menedzsment, illetve az
abban alaptevékenységként azonosított értékesí-
tés, marketing és ügyfélszolgálat potenciális
elõnyeit nem tudjuk kiaknázni a modern informá-
ciótechnológiai megoldások alkalmazása nélkül,
ezért az említett három területet támogató ge-
rincként fogja át az IT és az állandó informatikai
fejlesztés.

Kölcsönös információs kapcsolatot létesítve
mindegyik területen, közös (vagy közösen elér-
hetõ) adattárházra építve alakítják ki a vevõi
kapcsolat elemzésére szolgáló módszereket. Ezek
a módszerek alapként szolgálnak a késõbbi prog-
nosztika részére, mellyel közelíthetõen leírhatók
a vevõk „várható viselkedési” mintái az esetleges
piaci változásokra. A rendszernek a visszacsatolás
elvén kell mûködni, hiszen a szervezet változásai-
nak hatásai és érvényesülésük a vásárlók körére
csak a visszacsatolt információk által lehetnek
újra mérhetõek.

Az említett területek számára szükséges a haté-
kony, korszerû és rugalmasan változtatható infor-
mációs alaprendszer és a belõle nyert adatok
integrált továbbítása a felsõ vezetés számára,
döntéshozás céljából. A megalapozott információs
rendszer támogatásával hatékony elemzések és
kimutatások készíthetõk, ezáltal kumuláltabb
adatok nyerhetõk a magasabb szintû vevõkapcso-
lati rendszerek segítségével. Ilyen rendszer, mód-
szer a CRM.

11 A szerzõ saját modellje.

6. ábra
Üzleti területek információáramlása11
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A 6. ábrán látható az említett területek vissza-
csatolt információáramlása. Az elõzetes felméré-
seket, a piac jelenlegi állapotát, a vevõk igényeit
és a piacon elfoglalt helyzetüket elemzi és értékeli
a Marketing üzletág. Célja, hogy megfelelõ dön-
tési elõkészítéssel lássa el a vállalkozás vezetõit és
feltérképezze a piacon jelen lévõ releváns verseny-
társakat, a meglévõ és a leendõ vásárlók szoká-
sait, piachoz viszonyuló kapcsolatait. Az Értékesí-
tési divízió az alapinformációs rendszer és a Mar-
keting által szolgáltatott adatok alapján operatív
kapcsolatot tart a fogyasztókkal, kielégítve a
vásárlók igényeit. Termelõ vállalkozásoknál a ter-
melõegységgel való kapcsolattartást az Értékesí-
tés végzi. Az árualap-felosztást, a jövõbeni gyár-
tási elõrejelzést a vásárlói szokásokból és a piaci
elõrejelzésekbõl állapítja meg. Az esetleges rekla-
mációk kezelését vagy fejlesztési igények fogadá-
sát az Ügyfélszolgálati egység látja el. Célja, hogy
a visszacsatolt információkból megfelelõ képet
alkosson a vásárlók jövõbeni igényeirõl, ezáltal
növelve a cég megtartó képességét. A Fejlesztés 
az elõbb említett információk gyûjtõállomása, a
szervezet fejlesztési igényeit látja el, követve a
piac által diktált és a vevõk által kért innovatív
módosításokat.

Egy vállalkozás életében a megfelelõen hatékony
ügyfélkapcsolat-menedzsment elengedhetetlen
feltétele a leképezett és pontosan meghatározott
folyamatok létezése. 

Ahhoz, hogy sikeresen épüljön fel az ügyfélkap-
csolat-kezelés modellje, az alábbi kérdéseket kell
megválaszolni:

– meg kell határozni és optimalizálni a szer-
vezet folyamatait;

– a fõbb folyamatok köré fel kell építeni a vál-
lalat tevékenységeit;

– fel kell térképezni a folyamatok adatigényét;
– meg kell határozni, hogy az adatok közül

melyek találhatók meg valahol (szigetmeg-
oldások), és melyeket kell újonnan kialakí-
tani;

– meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi szervezeti
struktúra megfelel-e a stratégiai céloknak.

A CRM sikere érdekében a vállalatok szakítanak
termékcentrikus marketingszemléletükkel és
helyébe az integrált marketingmegközelítést
állítják. Így ez egy olyan ügyfélcentrikus marke-
tingstratégia lesz, amely ötvözi a kommuniká-
ciós, értékesítési és vevõszolgálati marketing-
elemeket.

Az integrált marketinget az információk közlése
a megfelelõ technológiai háttérrel mûködteti.
Egyaránt használ közvetlen (e-mail, értékesítés,
internet) és közvetett (reklámok, marketing-
események, csomagok, értékesítési kampányok)

kommunikációs csatornákat az ügyfelek reakciói-
nak optimalizálása érdekében. Így a vállalkozás 
a termék teljes életciklusán át kapcsolatban van 
a vevõkkel és azok igényei szerint alakíthatja a
terméket a kezdeti termékbemutatástól és érté-
keléstõl az elsõ és utána ismételt vásárlásokon át
a lojalitásig.

A CRM informatikai háttere
Napjaink információs társadalmában az a vállal-
kozás elõzheti meg versenytársait, amely jól tájé-
kozott, a piac felmérésével és a szükséges infor-
máció megszerzésével gondosan értékelheti lehe-
tõségeit, választhatja ki célpiacait a maximális
profit elérése érdekében. Minden cégnek szüksége
van egy olyan korszerû, informatikai alapokon
nyugvó információs rendszerre, amely képes
megfelelni a jelenlegi és jövõbeli kihívásoknak és
fejlõdési igényeknek. Rengeteg informatikai cég
fejlesztett ki szoftvereket arra, hogy az ügyfélkap-
csolatok egységesítésére vonatkozó, növekvõ igé-
nyeket kielégítse. Viszont sokan elkövetik azt a
hibát, hogy egyszerû informatikai problémának
tekintik azt, ami még nagyon sok mindenen
múlik – ahogy azt már az elõzõekben is bemutat-
tuk. A technológia csak segít, de az nem azonos a
CRM-mel. Kiválasztásánál elsõdleges szempont,
hogy mennyire segíti az ügyfélkapcsolati folyamat
megvalósítását, mennyire szolgálja a szervezet
stratégiai célkitûzéseit. A döntést a felsõ vezetés-
nek kell meghoznia, mert a jól megválasztott IT-
vel növekszik az ügyfélmegtartás esélye a kiéle-
zett konkurenciaharcban.

Az IT-támogatás megvalósítása csak a CRM-kör-
folyamat utolsó eleme, az elsõ lépcsõ az ügyfél-
kapcsolati stratégia meghatározása. Ebben kell
meghatározni, milyen célokat kíván megvalósí-
tani a szervezet az ügyfeleivel szemben, és mi-
után lerakta a stratégiai alapokat, kerülhet sor 
a stratégiát érintõ üzleti folyamatok optima-
lizálására, rendszerbe illesztésére egy változás-
menedzsment-projekt keretében. Az informatikai
rendszer kiépítése csak nagyon tiszta stratégiai
irányvonalak lefektetése után valósulhat meg. A
körfolyamat minden szakaszában fokozottan
szem elõtt kell tartani a CRM által elérendõ
célokat és a folyamatok kialakításának minden
szakaszában tekintetbe kell venni a CRM által
támasztott követelményeket. Nagyon fontos
szem elõtt tartani, hogy a szervezet szem-
léletének ügyfélközpontúvá formálása legkevésbé
az informatikán múlik. 

Azok a cégek, amelyek sikeresen tartják a kapcso-
latot vevõikkel, rájöttek arra, hogy a nagy adat-
bázisok létrehozása csak az elsõ lépés. A CRM
nemcsak adatbázis-kezelés, hanem egy vállalko-
zás összes folyamatának egységes rendszerbe
szervezése. 
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Annak ellenére, hogy a CRM kialakítását támo-
gató informatikai eszközök területén egyre na-
gyobb mértékû integráció figyelhetõ meg, az
ügyfélkapcsolatok kezelésénél az informatika
szinte minden területe képviselteti magát.
Szükségszerûen csak egy több részbõl felépülõ,
megfelelõ architektúrába szervezett informatikai
rendszer képes kiszolgálni az ügyfélkapcsolat-
menedzsment bármely területét.

Az információs rendszer támogathatja a CRM cél-
kitûzéseit, elõsegítheti az ügyféllojalitást, egysé-
ges képet biztosíthat a vállalkozásról és az ügy-
felekrõl mindkét fél számára. Ennek azonban
feltételei vannak, amit teljesíteni kell a jelentõs
eredmények eléréséhez:

– közös ügyfél-információ: teljes képet kell
nyújtania az ügyfelekrõl a vállalkozás szá-
mára, mely tartalmazza a különbözõ forrá-
sokból származó, az ügyfelekkel kapcsolatos
információkat;

– az ügyfélkapcsolat folyamatainak konzisz-
tens és ügyfélcentrikus informatikai támo-
gatása: az ügyfelek és a vállalkozás alkalma-
zottai, a kommunikációs csatorna fajtájától
függetlenül, konzisztens folyamatokon ke-
resztül tudják kezelni kapcsolataikat a CRM-
szoftver segítségével;

– az ügyféladatokból nyert tudás kontrollált
publikálása: ennek segítségével az ügyfelek-
rõl nyert egyéni tudásból vállalkozás-
szintû tudás válik, így kivitelezhetõ a
CRM-cikluson belüli információáram-
lás is.12

Az ügyfélkapcsolatok kezelését támogató
informatikai megoldások, eszközök – az
általuk támogatott feladatok, funkciók
alapján – három csoportba sorolhatóak. 
Ez alapján beszélhetünk:

– analitikus,
– operatív,
– kollaboratív (interaktív) CRM-meg-

oldásokról.

Az analitikus CRM magában foglalja az
adatbázist, az abból nyerhetõ lekérde-
zéseket és analitikákat, továbbá adat-
bányászati alkalmazásokat. Alapjait a
meglévõ adattárházak, adatpiacok és az ezekre
épülõ riportrendszerek és adatbányászati alkal-
mazások mentén mérjük. Az adatokon végzett
különbözõ elemzések segítenek az ügyfelek loja-
litásának növelésében, igényeik jobb megisme-
résében és ezek alapján kialakított, egyénre
szabott termékek és szolgáltatások nyújtásában.

Az operatív CRM az analitikus CRM-re épülve a
tényleges ügyfélkapcsolat-kezelést támogató ope-
ratív folyamatok és az ezeket támogató eszközök
mérésére, az operatív rendszerek (például hívás-
kezelõ beruházások) iránti igények elõrejelzésére
szolgál. Feladata a kommunikációs csatornákon
keresztül begyûjtött információk rögzítése és fel-
dolgozása. Biztosítja az ügyfelekkel folytatott
kommunikáció hatékony lebonyolításához szük-
séges adatokat (ügyfélrõl, termékrõl, szolgáltatás-
ról) és workflow és groupware eszközökkel támo-
gatja az ügyfélkapcsolati folyamatokat.

A kollaboratív (interaktív) CRM az elosztási
csatornák egybefogása révén egységes ügyfél-
nézetet biztosít minden ügyfélkapcsolati ponton.
Megteremti az ügyfél és a vállalkozás közötti
kommunikáció, kapcsolattartás feltételeit. Az al-
kalmazott eszközök a kommunikációs eszköztõl
függõen változnak: 

– telefóniás (telefon, fax) kommunikáció
esetén,

– személyes kommunikáció esetében, 
– elektronikus (internet, wap) kommunikáció

esetében, 
– az elõzõekben felsoroltakat egybevetve. 

A felsorolt eszközök egymáshoz való viszonyát,
valamint a szervezeti informatikai infrastruk-
túrába való integrációját a 7. ábra mutatja be.

A következõ cikkemben bemutatom a magyar vál-
lalkozások körében végzett átfogó CRM-kutatá-
som körülményeit és eredményeit, melyet az 1
milliárd forintnál nagyobb árbevételû cégek vélet-
len mintájának bevonásával végeztem. A kutatás
célja a magyar vállalkozások ügyfélkapcsolat-
kezelési helyzetének átvilágítása, melynek elem-

12 http://www.icon.hu/iconpartner/Archivum/2000_marcius/ec.html.
13 Tóth Miklós Krisztián: CRM – ügyfélkapcsolatok kezelése. Byte Magyarország, 2000. augusztus, 66–72. oldal.

7. ábra
Teljes CRM-informatikai architektúra13
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zésével messzemenõ következtetéseket vonhatunk
le cégeink európai uniós versenyképességének tek-
intetében is, valamint választ kaphatunk arra a
kérdésre is, hogy a CRM evolúciójában hol helyez-
kednek el a piac szereplõi.

Folytatás következik!
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CRM megjelenése a biztosítónál
A Generali Budapest Biztosító Rt. és Providencia
Osztrák–Magyar Biztosító Rt. 1999-es fúziója
után olyannyira megerõsödött a Generali–Provi-
dencia Biztosító Rt. (röviden: Generali) menedzs-
mentjében a CRM-szemléletmód, hogy létrehoz-
tak egy kifejezettem CRM-területtel foglalkozó
osztályt. A két korábbi biztosító különbözõ ügyfél-
adatbázisainak és informatikai rendszereinek
tudatos összehangolásán túl, a szervezeti egység
feladata a legmodernebb CRM-eszközök és -mód-
szerek integrálása a meglévõ struktúrákba és
gondolkodásmódba.

A CRM-területtel foglalkozó osztály (Vállalat-
fejlesztési és ügyfélkapcsolat-management osz-
tály) jelenlegi felépítése is tükrözi a CRM-terület
stratégiai fontosságát, mivel a stratégiai terve-
zéssel és minõségmenedzsmenttel foglalkozó cso-
port mellett a stratégiaprojektek lebontását
végzõ Projektiroda is e szervezeti egység keretébe
tartozik. Az osztály egy másik csoportjának, a
Kutatás és adatbázis marketingcsoportnak, pedig
fõ feladata a CRM és a kampánymenedzsment-
rendszer fejlesztése és a kampányok lebonyolí-
tása.

CRM-szemléletmód a stratégiában
A Generali stratégiai dokumentumai az 1. ábra
szerint épülnek fel, és cikkemben is ezt a logikát
szeretném gyakorlati példákon keresztül bemu-
tatni, azaz, hogy a stratégiai elképzeléseinket
hogyan bontjuk le a legfontosabb mérõszámokon,
projekteken és végül az éves üzleti CRM-aktivitá-
sokon (kampányokon) keresztül.

A Generalinál évek óta a vállalati kultúrában 
elsõ helyen szerepel az „Ügyfélközpontúság”,
valamint a vállalati filozófiában is kiemelt
szerepet tölt be a „Védõszárny filozófia”.

Ennek magyarázatára idézek a Generali–Provi-
dencia Biztosító Rt. vállalati filozófiájából (2002).

„A Védõszárny számunkra széles körû, az élet
minden szakaszát végigkísérõ, személyre szabott
ügyféltanácsadást jelent. A Védõszárnnyal nem
termékeket vagy szolgáltatásokat, hanem olyan
megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek, amelyeket
az életükben bekövetkezõ eseményeknek, életsza-
kaszoknak és élethelyzeteknek megfelelõen alakí-
tunk ki.

A Védõszárny szemlélettel a jövõben arra fek-
tetünk még nagyobb hangsúlyt, hogy ügyfeleink-
nél társaságunkkal való kapcsolatuk során valódi
értéktöbblet képzõdjön. Ezzel újabb, döntõ lépést
kívánunk tenni a következetes, élõ ügyfél-orientá-
ció irányába.

A Védõszárny filozófiának ügyfeleink jó érzésé-
nek, elégedettségének növelésén és a hosszú távú,
kölcsönösen eredményes ügyfélkapcsolat kialakí-
tásán keresztül végsõ soron társaságunk gazda-
sági sikerességéhez kell vezetnie. E szemlélet a
Generali Biztosító versenyelõnyét és eredményes-
ségét jelentõsen befolyásolja, azonban csak akkor
leszünk képesek sikeresen megvalósítani, ha a
Védõszárny filozófia minden egyes munkatársunk
magatartásának élõ részévé válik.”

A Generali korábbi, illetve a 2005-ben újrafogal-
mazott küldetése szintén erõsen ügyfélorientált:

„Elhivatottságunkkal és szakértelmünkkel 
arra törekszünk, hogy hozzájáruljunk az emberek
életminõségének javításához és a vállalatok jövõ-
jének kiszámíthatóságához.”

A küldetésben és az ezzel összhangban lévõ minõ-
ségpolitikában megfogalmazott ügyfélközpontú
értékek a stratégiában konkrétan is megjelennek,
talán nem meglepõ módon a Balanced Scorecard 
4 nézõpontja közül (Pénzügyi, Ügyfél, Folyamat,
Fejlesztés) leghangsúlyosabban az Ügyfél nézõ-
pontban (lásd 2. ábrát). Ebben – stratégiai priori-
tásként – a legfontosabb CRM-célok, valamint a
teljesülésük értékeléséhez szükséges mutatószá-
mok szerepelnek.

CRM-szemléletmód a biztosítói gyakorlatban
– Kostyál Katalin*–

* Generali–Providencia Biztosító Rt., Vállalatszervezési és koordinációs csoport.
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Az Ügyfél nézõponton kívül a Folyamat nézõpont-
ban is kiemelt stratégiai célként jelenik meg a
„Minõségi ügyféladat-kezelési folyamat”, amely-
hez az egyik legfontosabb stratégiai projektünk,
az Ügyféladat-kezelési projekt is kapcsolódik.

Ezenkívül 2002 óta van önálló CRM-straté-
giánk, amelynek legfontosabb elemei a vállalati
stratégiában (lásd elõbb) is megjelennek.

CRM-stratégia megvalósulása projekteken
keresztül

Ügyféladat-kezelési projekt
Fõ céljai:

– egységes ügyféladatbázis létrehozása,
– adatmodell kialakítása, szabályozása,
– ügyfélösszevonás, duplikátumkeresés folya-

matának kialakítása (a rendszerekben több-
ször, több okból – pl. szerzõdõ, biztosított,
károsult – szereplõ ügyfelek esetében), 

– hiányzó adatok pótlása,
– az egységes azonosító- és hitelesítõrendszer

kialakítása.

Az ügyféladatok tisztítása és kezelése az adat-
bázis marketingalapját képezi. Ezenkívül fontos
szerepet tölt be az ügyfélszolgálati, a TeleCenter
és az internetes online rendszer fejlesztésében.

A projekt komplexitását szemlélteti a követ-
kezõ rendszertérkép (3. ábra), amely tartalmazza
a projekt fõbb szereplõit, illetve azokat a szerve-
zeteket, amelyeknek munkájára a projekt komoly
hatással van.

Az egységes adatkezelés eszköze a SAS DWH, de
bármilyen más adattárházrendszer (Oracle,
Microsoft) is támogathatja a különbözõ szintû
elemzéseket, a controllingadat-elõállítást és az
adatbányászatot, mivel a legfontosabb az egy-
séges struktúra, szabályrendszer és architektúra
kialakítása.

Ügyfélszolgálat-támogató rendszer (Generali
Expert System, azaz Genesys) kialakítása
A Generali rendszerintegrációs projektjének elsõ
lépése az egységes, felhasználóbarát ügyfélszol-
gálati rendszer kiépítése volt. Ennek segítségével
az ügyfélszolgálatokon és a TeleCenterben dolgo-
zó munkatársak egy felületen (képernyõn) tudják
az ügyfelek – különbözõ, pl. szerzõdéskezelõ és
pénzügyi rendszerekben tárolt – adatait megje-
leníteni. Ez lényegesen gyorsabb ügyintézést és
ezzel együtt elégedettebb ügyfeleket jelent a biz-
tosító számára.

A Genesys rendszer további üzleti elõnyei:
– az ügyfélszolgálat megtekintési igényeinek

99%-a le van fedve, így csak különleges
esetekben kell a forrásrendszereket megte-
kinteni,

– az ügyfélszolgálati oktatás sokkal egyszerûb-
bé válik,

– ügyfelek minden adata lényegesen áttekint-
hetõbben jelenik meg,

– minden ügyféljelentkezést, aktivitást re-
gisztrálunk,

– az ügyfélszolgálati munkavégzés monitoroz-
ható.

Ügyfélszolgálat-fejlesztési projekt
Az ügyfélszolgálati tevékenységben meg kell
különböztetnünk az internetes, a telefonos és a
személyes ügyfélszolgálatot. Ezeket párhuzamo-
san fejlesztettük.

Az internetes ügyfélszolgálat fejlesztéseink mér-
földkövei:
2000 – Internetes szerzõdéskötési, illetve tari-

fálási lehetõség – elõször a kötelezõ gépjár-
mû-felelõsségbiztosítás, majd a lakásbizto-
sítás, a casco és baleset-biztosítás területén.

2001 – Tanácsadói honlaprendszer – ügyfeleink
vagy leendõ ügyfeleink jelenleg már 800 sze-
mélyes tanácsadó közül választhatnak lakó-
hely, szakterület, illetve szimpátia alapján.
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2002 – Partnerportál – értékesítési partnereink
számára nyújt online szolgáltatásokat.

2002 – Online ügyfélszolgálati rendszer – ügy-
feleink megtekinthetik és módosíthatják
szerzõdéseiket, bizonylatot kérhetnek, kárt
vagy panaszt jelenthetnek be.

A TeleCenter fejlesztéseink mérföldkövei:
1997 – Megalakulás – kimenõ kampányok.
1998 – Bejövõ hívások fogadása, információadás,

kárbejelentések fogadása (vagyonbiztosítá-
sok).

1999 – Befektetéssel kombinált életbiztosítások
szolgáltatási igényeinek fogadása.

2001 – Központi e-mail címre érkezõ levelek fel-
dolgozása.

2002 – Kárbejelentések fogadása (gépjármû biz-
tosítások).

2003 – Automatikus információadás menürend-
szeren keresztül.

2004 – Új, sokrétû platform bevezetése (AVAYA).

Személyes ügyfélszolgálati koncepció
2001-ben indult el a személyes ügyfélszolgálati
rendszer egységesítése, modernizálása.

A projekt legfontosabb témái a következõk voltak:
– ügyfélszolgálatok pozicionálása (ügyvitel

vagy értékesítés),
– lefedettség meghatározása (országos lefe-

dettség, központi elhelyezkedésû ügyfélszol-
gálatok),

– egységes ügyfélszolgálati oktatás,
– az ellátott tevékenységek körének meghatá-

rozása, a munkavégzés folyamatának meg-
határozása,

– a személyi követelmények meghatározása,
személyiségfejlesztés (pl. stresszkezelés),

– a kötelezõ jellegû arculati elemek meghatá-
rozása.

Kampánymenedzsment mint a CRM-
célkitûzések egyik operatív megvalósulása
Kampánymenedzsment tevékenységünket a Ku-
tatás és adatbázis marketingcsoport koordinálja
és szabályozza a CRM-stratégiában foglaltaknak
megfelelõen.

A hatékony kampányok lebonyolításához kap-
csolódóan még egy nagyon jelentõs – jelenleg is
folyamatban lévõ – projektet lehet megemlíteni,
az Ügyfélérték projektet. 

Az ügyfélérték megjelenése a CRM-stratégiában

4. ábra. Részlet a CRM-stratégiából

Az Ügyfélérték projekt fõ célkitûzése, hogy min-
den egyes ügyfelünkre nézve – az általa megkötött
biztosítási módozatok alapján – meghatározza azt
az „értéket”, amelyet jelenleg cégünk számára
biztosít. Alaplogikája az egyes biztosítási módoza-
tok eredménytermelõ képessége. A projekt által
elõállított értékelési koncepció hatására jobban
szegmentálhatóvá válik a hozzávetõlegesen 1 mil-
lió ügyfelünk, illetve hatékonyabb keresztérté-
kesítési kampányok hajthatók végre.

Ügyfeleink „értéktermelõ képességének” meg-
ismerése által a magasabb ügyfélértékkel rendel-
kezõk kiemelt szolgáltatásokra lehetnek jogosul-
tak, az alacsonyabb ügyfélértékkel rendelkezõket
pedig célzott és sokkal inkább személyre szabott
kampányokkal érhetjük el.

A konkrét kampányainkat – az alábbi dimenziók
szerint (lásd 5. ábrát) – az éves marketingterv tar-
talmazza.

Terület Az adott terület sikereit jellemzi leginkább,
hogy:

Ezek teljesülését a következõ mérõszámon
keresztül mérjük:

Ügyfélérték-
növelés

Növeljük az ügyfélhez tartozó 
szerzõdésszámot.

Növeljük az up-selling teljesítményt.

Szerzõdéssûrûség, keresztértékesítés aránya az
összes kötéshez képest.

Up-selling aránya az összes
állománynövekedéshez képest.

CRM-
célok

Kimenõ (outbound) Bejövõ (inbound)Kampányok

Csatornák Direkt
levél

Tele-
Center

Tanács-
adó

Ügyfél-
szolgálat

Tele-
Center

Új üzletszerzés
Keresztértékesítés
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Sztornocsökkentés
Értéknövelõ aktivitások
Címanyagátadás

5. ábra. Kampánymátrix – konkrét kampányok megnevezése nélkül
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Kampánymenedzsment-rendszerünket – új esz-
közeink és folyamataink, illetve korábbi tapaszta-
lataink alapján – rendszeresen fejlesztjük. Ezt a
tanulási folyamatot ábrázolja az alábbi, közismert
„tanulási ciklus” (6. ábra).

A CRM-szemléletmód átültetése a napi gyakorlat-
ba, a folyamatok támogatása a legkorszerûbb
technológiákkal, a minõségi ügyfélkiszolgálás, a
hatékony kampányok, mind azt szolgálják, hogy
régi és új ügyfeleink elégedettsége és lojalitása
tovább növekedjen, és ezáltal – BSC hatásláncá-
nak logikáját is követve – a cégünk hosszú távú
eredményességét biztosítsuk.

Tanulási ciklus/kampányciklus

Megfigyelés,
 reflektálás

Konkrét
tapasztalat

Elméletek
alkalmazása

 új helyzetekben

Elméletalkotás,
 koncepciók,

általánosítások

Eredményes
I/N

KampánymenedzsmentPilot
kampányok

Adatbányászat
Adatbázis-
elemzés

6. ábra. Tanulási ciklus

A logisztikai szolgáltatások minõségkoncepció-alapjai*

– Dr. Rixer Attila**–

Bevezetés
A kínálati piac kialakulásával egyidejûleg egyre
inkább tért nyerõ minõségszemlélet és -tudat
következtében a minõség- és az ügyfél-orientáció
a hazai logisztikai szolgáltatóvállalatok esetében
is egyre inkább piaci létfeltétellé válik.

Ezért a hazai logisztikai vállalatok gyors ütemben
alakítják ki szolgáltatási minõségstratégiájukat.
A minõségi logisztikai szolgáltatások kialakításá-
nak, fenntartásának és folyamatos javításának
két alapfeltétele van: a szolgáltatások és minõsé-
gük értelmezése, kialakítása, és a minõségi szol-
gáltatások nyújtását biztosító minõségrendszer
kialakítása. Az utóbbi feltétel megfelelõ biztosí-
tásához ugyan rendelkezésre állnak szabványok,
de ezek értelmezése és adaptálása a logisztikai
szolgáltatásokra mégis komoly szakmai erõfeszí-
tést igényel. Hasonlóan problémás feladat az elsõ
feltétel biztosítása, amelyhez nem áll rendelke-
zésre megfelelõ szabvány – bár a megfelelõség
tekintetében rendelkezésre áll megfelelõ elõírás,
viszont ezekre a vonatkozó szakirodalom tartal-
maz megfelelõ koncepcionális elemeket és ún. leg-
jobb gyakorlatokat. 

A logisztikai szolgáltatások minõségének problé-
mamegoldása célszerû megközelítési módjának
logikai lépései a következõk:
– a vonatkozó jogszabályi és
– szabványalapok (elõírások) feltárása és elem-

zése,

– a vonatkozó (elméleti) szakirodalom (alapelvek,
alapelemek) feltárása és tanulmányozása, 

– az adott és más iparági (legjobb/második
legjobb) gyakorlatok feltárása és összehasonlító
kritikai (benchmarking) elemzése.

A jelen cikk ezen feladatok közül a vonatkozó
szabvány- és szakirodalmi alapok feltárását tûzi
ki célul – terjedelmi korlátok miatt ezt is csak
vázlatosan, de a részletesebb tájékozódás céljából
az irodalmi hivatkozások alkalmazásával.

Kulcsfogalmi meghatározások
A logisztika általános meghatározása szerint
[1]: „a logisztika egy adott rendszer, szervezet,
egyén funkciócélú mûködéséhez szükséges vala-
mennyi támogató tevékenység és keretfeltétel tel-
jes körû biztosítása és menedzselése”. 

Részletesebben kifejtve a gazdasági termelõrend-
szerekre vonatkozóan a logisztika fogalma a kö-
vetkezõképpen határozható meg [3]: „A logisztika
egy adott funkciócélú termelõrendszer összes ter-
melési tényezõje ciklikus körfolyamati áramlá-
sának (kapcsolatának/kapcsolódásának) integrált,
átfogó, holisztikus és a rendszer teljes érték-
láncára kiterjedõ szervezése, összehangolása,
optimálása és irányítása (tervezés→kivitele-
zés→értékelés) a szükségleti kereslet és a kínálati
kapacitás, a ráfordítások és a hozamok, valamint
a felhasználó viszonylatában és az objektum-,
folyamat- és rendszerdimenziók tekintetében, a

** A cikk – többek között – a T 017071., a T 025761., valamint a T 043311. számú OTKA-kutatások eredményeire alapoz.
** Fõiskolai tanár, Széchenyi István Egyetem.
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mûszaki, gazdasági, az ökológiai, a biztonsági és a
felelõsségi elv érvényesülése mellett, a rendszer
szükségleteinek teljes körû kielégítése céljából.”

Ezzel a fogalmi definícióval kapcsolatban még
részletezni lehet és kell az olyan alkalmazott
fogalmakat, mint pl. a termelési tényezõk, a cik-
likus körfolyamatiság, az értéklánc, a logisztikai
dimenziók (lásd: [1]).

A szolgáltatás „…olyan tevékenység eredménye,
amely a szükségleteket jellemzõen a fogyasztóval
kialakított közvetlen kapcsolat keretében elégíti
ki; általában nem ölt anyagi-tárgyi formát, hanem
a gazdasági egységek, objektumok, személyek
állapotának hasznos megváltoztatásában, illetve
megõrzésében nyilvánul meg”. [2]

Természetesen szükséges még további kulcsfogal-
mak definíciója is (pl. termék, minõség, minõség-
jellemzõ), ezeket a következõ részek tartalmaz-
zák.  

A logisztikai szolgáltatási minõség 
szabványalapjai
A témára vonatkozó szabványok közül
– a szolgáltatások minõségirányítása és minõség-

fogalmai szempontjából az ISO 9000-es szab-
ványcsalád [3],

– a minõségmérés tekintetében az MSZ ISO/
IEC 9126 szabvány [4],

– a logisztikai teljesítmény- és minõségmérés
vonatkozásában pedig a CR 13 908 CEN-jelen-
tés [5] 

elõírásait tekintjük meghatározónak (ezen szab-
ványok logisztikai minõségméréssel kapcsolatos
alapelvei és alapelemei tekintetében lásd: [6]).

A termékek, szolgáltatások és folyamatok meg-
felelõsége tekintetében az ISO 45 000-es szab-
ványcsalád [7] elõírásai és követelményei az
irányadók.

A minõségirányítási rendszerekre vonatkozó alap-
szabványcsoport, az ISO 9000-es szabványcsalád
– amelynek elemeit és azok egymásra épülését az
1. ábra mutatja be – alapvetõ eleme az ISO
9000:2000 szabvány (Alapok és szótár), amely
szerint [8] a „minõség annak mértéke, hogy meny-
nyire teljesíti a saját megkülönböztetõ tulajdonsá-
gok egy csoportja a kinyilvánított – általában
magától értetõdõ vagy kötelezõ – igényeket vagy
elvárásokat”.
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E szabvány ugyanakkor a termék – mint általános
fogalom – két kategóriacsoportját, illetve négy
kategóriáját különbözteti meg, amelyek:
– a materiális (anyagi/kézzelfogható) termék-

kategóriák:
– a feldolgozott anyagok (pl. alapanyagok, 

üzemanyagok, félkész termékek),
– a hardverek (pl. késztermékek, jármûvek,

rakodóberendezések, raktárak, számítógé-
pek) és 

– az immateriális (szellemi/nem kézzelfogható)
termékkategóriák:
– a szoftverek (pl. szabványok, elõírások, szer-

zõdések, minõségi stb. kézikönyvek, tech-
nológiai leírások, számítógépes programok),

– a szolgáltatások (pl. raktározás, javítás, szál-
lítás). 

Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy egy
adott konkrét „termék” általában ezen termék-
kategóriák „csomagja”, pl. a szállítási (logisztikai)
„szolgáltatások” teljesítése feltételezi adott

– feldolgozott anyagok (üzemanyag, csoma-
golóanyagok stb.),

– hardverek (szállító jármû, rakodólapok stb.),
– kiegészítõ szolgáltatások (rakodás, rako-

mánykísérés, biztosítás stb.) jelenlétét, illet-
ve meglétét.

Nyilvánvaló, hogy az MSZ EN ISO 9000 szabvány
– látszatra elég részletesnek tûnõ fogalommeg-
határozásai ellenére – minõségfogalmainak lo-
gisztikai adaptálása bonyolult és munkaigényes
feladat.

A logisztikai szolgáltatások minõségrendszerével
kapcsolatosan az elõzõeken kívül figyelembe kell
venni a szolgáltatási sajátosságokat (a szolgál-
tatási, szolgáltatásteljesítési és minõségszabályo-
zási jellemzõket), amelyre az MSZ ISO 9004-2
szabvány [9] tartalmaz irányelveket a menedzs-
ment, az erõforrások, a dokumentációs és kapcso-
lati, valamint a mûködési alrendszerek tekinte-
tében. A szabvány két fontos vonatkozása a szol-
gáltatások minõségirányításának „mágikus há-
romszöge” és a szolgáltatási minõséghurok. A
logisztikai szolgáltatások minõségirányításának
„mágikus háromszöge” három eleme a minõség-
tudatos vállalati menedzsment (minõségpolitika,
minõségirányítás), a minõségrendszer (minõség-
szervezet, minõségi kézikönyv) és a minõség-erõ-
források (személyzet, eszközpark, infrastruktúra,
munkakörnyezet), amelyek optimális egyensúlya
biztosítja (a „háromszög súlypontjában”) a minõ-
ségi szolgáltatást és az ügyfél-elégedettséget
([10]). A logisztikai szolgáltatási minõséghurok –
amelynek kibernetikai folyamatsémáját a 2. ábra
mutatja be – alapelemei a szolgáltatástervezési
célú ügyfélmegkérdezés, a szolgáltatásnyilatko-
zat, a szolgáltatás és a folyamat megtervezése és
dokumentálása, a szolgáltatás és a szolgáltatási
folyamat kialakítása, a szolgáltatás nyújtása
(elõrecsatolás), továbbá a szolgáltatás és a szol-
gáltatási folyamat minõség-ellenõrzése (vállalati
teljesítménymérés és ügyfél-elégedettségi felmé-
rés), és ezek alapján az esetleges korrekciós intéz-
kedések (visszacsatolás). A minõséghurok a folya-
matos minõségfejlesztés révén fejlõdhet minõség-
spirállá.

2. ábra    A  logisztikai szolgáltatási minőséghurok ([9] 3. ábra felhasználásával)
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2. ábra. A logisztikai szolgáltatási minõséghurok ([9] 3. ábra felhasználásával)
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A logisztikai szolgáltatások minõségmodell-
koncepciójának szakirodalmi alapjai
A logisztikai szolgáltatások minõségmodelljének
kialakítása során természetesen termékekben cél-
szerû gondolkodni (termékelv). A minõségmodell
így a termékkoncepció/termékmodell része.

Az ISO 9000-es szabványcsalád egyik alapelvének
– a folyamatelvnek – megfelelõen a szolgáltatási
minõségmodell kialakításához elõfeltételként meg
kell határozni az egyes logisztikai termékek
esetében a szolgáltatások – az ügyféligény-
kielégítések – „háztól házig” logisztikai folyamat-
láncát, illetve folyamatmodelljét.

A logisztikai szolgáltatások minõségmodell-kon-
cepciójának kialakítása keretében, ami lényegé-
ben az ügyfélkövetelményeknek megfelelõ termé-
kek, szolgáltatások specifikálására irányul, tehát

– definiálni kell a szolgáltatásterméket, azaz
ki kell alakítani a szolgáltatások ún. termék-
(teljesítmény) modelljét;

– meg kell határozni a szolgáltatás folyamat-
láncát, azaz ki kell alakítani a szolgáltatások
ún. folyamatmodelljét;

– definiálni kell a szolgáltatástermék minõsé-
gét, azaz ki kell alakítani a szolgáltatás ún.
minõségmodelljét. 

Ezen kialakítási folyamat során figyelembe kell
venni a logisztikai szolgáltatások

– termék- és
– folyamatsajátosságait.

A logisztikai szolgáltatásoknak a logisztika definí-
ciójából [1] adódó terméksajátossága, hogy a szol-
gáltatás tárgya, illetve tulajdonképpeni alanya
maga is lehet – leggyakrabban – feldolgozott
anyag (pl. alapanyag szállítása a beszállítótól a
szállítónak) vagy hardver (pl. késztermék szállí-
tása a vevõnek), de természetesen személy, infor-
máció stb. is lehet.

A logisztikai szolgáltatások általános mértékadó
terméksajátossága még, a szolgáltatás definíció-
jából [2] adódóan, hogy jelen van a humántényezõ
– a szolgáltató ún. frontszemélyzete egyrészrõl,
illetve a vevõ másrészrõl – a szállító–vevõ [illetve
a beszállító  (mint szállító)–szállító (mint vevõ)]
kapcsolódási ponto(ko)n.

Ugyancsak a szolgáltatás definíciójából [2] adódik
a logisztikai szolgáltatások folyamatjellege,
amelynek következménye viszont a logisztikai
szolgáltatási folyamatok

– fázis- (elõkészítés→szolgáltatás→utókeze-
lés) ([11] 224. old.) és 

– tárgyi környezeti – az ún. servicescape

(telephely-elrendezés, helyiségek kialakítása
és berendezései, eszközök, gépek, bútorok,
jelzések, bizonylatok, dokumentumok stb.)
([11] 58. old.) specifikussága. 

Az elõzõek figyelembevételével a logisztikai
szolgáltatások minõségkövetelményei tehát
kapcsolhatók a szolgáltatási folyamat

– objektumalany-elemeihez (feldolgozott anya-
gok, félkész vagy/és késztermékek),

– humánelemeihez (kiszolgáló személyzet,
értékesítõk, ügyfélszolgálat, gépjármûveze-
tõk stb.) és 

– servicescape(objektum)elemeihez (raktár,
jármû, rakodó stb.),

– teljesítményi folyamat- (raktározás, kiszállí-
tás stb.), illetve

– folyamatfázis-elemeihez.

A logisztikai szolgáltatások termékmodelljének
kialakításánál az általános termékmodelleket
(pl. Kotler vagy Levitt ún. termék-héjmodelljét)
és az általános motivációs modelleket (pl.
Maslow szükségleti piramismodelljét, Herzberg
kéttényezõs motivációmodelljét és Kano kétdi-
menziós háromelemû teljesítmény- és minõség-
modelljét) célszerû figyelembe venni. 

Maslow szerint az általános emberi alapszükség-
letek öt szintje a következõ: fiziológiai (pl.: éhség,
szomjúság, mobilitás, alvás), biztonsági (pl.: fizi-
kai és lelki biztonság, védelem) – ezek az ún. bio-
lógiai szükségletszintek, szociális (pl.: valahová
tartozás, közösségi érzet), elismerési (pl.: megbe-
csülés, elismertség), önmegvalósítási (pl.: képzés,
önkifejezés). Az emberek ezen szükségletek
kielégítettsége esetén elégedettek, egyébként
elégedetlenek. Eszerint a szolgáltatásoknak ezen
szükségletek kielégítésére kell irányulnia.
Herzberg ezt a modellt úgy fejlesztette tovább,
hogy szerinte az alsó három szintû szükségletek –
amelyek az ún. higiéniai tényezõk – teljesülése
még nem okoz elégedettséget, csak akkor, ha ezek
mellett a két felsõ szintû – az ún. motivátorok – is
kielégül. Ugyanakkor szerinte a maslow-i alter-
natív (elégedetlen-elégedett) állapot mellett
létezik még egy harmadik (nem elégedett/nem
elégedetlen) állapot is. Eszerint a szolgáltatásokat
úgy kell kialakítani, hogy motivátor-elemeik
révén ügyfél-elégedettséget keltsenek. Kano
szerint nem elég az ügyfeleket elégedetté tenni a
Herzberg-modell alapján, hanem ezenfelül az
ügyfelek lojalitását, kötõdését is biztosítani kell a
hosszú távú üzleti siker érdekében a szolgáltatá-
sokba beépített ún. lelkesítõ elemekkel, ami az
ügyfelekben egy újabb motivációs állapotot vált ki
(öröm, lelkesedés). 
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Kotler szerint a szolgáltatástermék magja, az 
ún. absztrakt termék az a maslow-i szükséglet,
amelynek kielégítésére irányul a szolgáltatás. Ez
ténylegesen kialakított szolgáltatásokban ölt
testet, az ún. tárgyiasult termékekben, amelyek
már ténylegesen igénybe vehetõk adott teljesít-
ményi és minõségi jellemzõkkel, tárgyi és humán-
tényezõkkel, áron stb. A tárgyiasult alaptermékek
– amelyek a Herzberg-féle higiéniai szintnek felel-
nek meg – pl. további garanciális vagy egyéb szol-
gáltatásokkal való kiegészítésével alakíthatók ki
az ún. kiegészült termékek. A szolgáltatásfej-
lesztés következõ irányai az ún. személyre (mé-
retre) szabott és a lelkesedést kiváltó kanói ele-
meket is tartalmazó ún. potenciális termékek
kialakítása.

Az általános termékmodell alapján az adott
logisztikai vállalatra és szolgáltatásaira meghatá-
rozható a specifikus értékmodell, amely egyben a
szolgáltatási (elégedettségi) sikertényezõk rend-
szere is (amelynek fõ csoportjai a szolgáltatási 
fõ-, mellék- és kiegészítõ teljesítmények, ezek szol-
gáltatásminõségi jellemzõi, a szolgáltatási feltéte-
lek és körülmények, valamint a szolgáltatási alap-
és mellékdíjak). A szolgáltatási minõség adott eset-
ben tovább-bontható szállítási (pl. megbízhatóság,
pontosság, határidõ-betartás), szerviz- (pl. szol-
gálatkészség, kínálatkialakítási pontosság), logisz-
tikai (pl. teljesítmények egy kézbõl, rakodási
tanácsadás) és egyéb kritériumokra.

A minõségmodell kialakításának következõ lépése
az objektum-, személyzet- és szolgáltatáselemek
minõségjellemzõinek azonosítása és specifikálása.

A szolgáltatás folyamatmodellje alapján azonosít-
hatók folyamatelemenként a vonatkozó

– objektumelemek, azaz az ISO 9000 szabvány
szerint értelmezett feldolgozott anyag-,
hardver- és szoftverelemek (pl. árupénztá-
rak, tehervonatok, kombiterminálok, kiszol-
gálási menetrend),

– személyzeti (pl. árupénztáros, raktáros, áru-
átvevõ) és

– szolgáltatáselemek (pl. információadás, át-
rakás) 

– és azok minõségjellemzõi.

A minõségi szakirodalomban számos általános
termék- és szolgáltatási minõség- és értékmodell
áll rendelkezésre specifikációval és anélkül ([12]).
Ezek közül a legelterjedtebb Berry, Parasuraman
és Zeithaml ún. SERVQUAL-modellje, amely-
nek elemei a megbízhatóság, a reagálási készség,
a biztonságérzet, az empátia és a szolgáltatás
kézzelfogható tényezõi ([11]).

A logisztikai szolgáltatási minõségmodell ki-
alakításának utolsó lépése az egyes objektum-,
személyzet- és szolgáltatáselemek minõségjel-
lemzõinek a szolgáltatási (minõségi feltételfüzet),
szolgáltatásteljesítési (minõségi kötelezettség-
füzet) és szolgáltatásvizsgálati (minõségvizsgálati
füzet) specifikálása. Ez a három dokumentáció
alkotja az ún. szolgáltatásminõségi kézi-
könyvet.

A szolgáltatásminõségi feltételfüzet tartal-
mazza az azonosított minõségjellemzõk felso-
rolását és specifikációját (általában a minõség-
jellemzõ fontossági osztályának és a felelõs szer-
vezeti egység feltüntetésével).

A szolgáltatásminõségi kötelezettségfüzet
azt részletezi, hogy kinek mit kell teljesítenie a
szolgáltatási folyamat elõkészítése, nyújtása és
utógondozása folyamán ahhoz, hogy a szolgálta-
tásminõségi feltételfüzetben elõírtak teljesüljenek.

A minõségvizsgálati füzetben írják le azt,
hogy hogyan lehet, illetve kell ellenõrizni azt,
hogy a szolgáltatásminõségi kötelezettségfüzet-
ben elõírtakat megfelelõen elvégezték, illetve a
szolgáltatásminõségi feltételfüzetben elõírtak tel-
jesültek. Itt minden minõségjellemzõ tekinteté-
ben értelmezni kell a minõségjellemzõ meghatá-
rozását, a statisztikai adatfelvétel módszerét és a
hibaképet, amelynek alapján elbírálható a minõ-
ségjellemzõ megfelelõsége.

A logisztikai szolgáltatási minõségmodell fontos
része a minõségértékelési almodul, azaz az érté-
kelési módszer.

Az értékelési módszer kialakításának három
lépése a következõ:

– a mérõszámok megválasztása és meghatáro-
zása,

– a mérõszám mérési skálájának és minõsítési
osztályainak meghatározása,

– a minõsítési eljárás meghatározása.

A mérõszámok megválasztása és meghatározása
keretében minden egyes követelmény tekinteté-
ben mérõszámot (mutatószámot) kell meghatá-
rozni. A logisztikai szolgáltatástermék minden
mennyiségileg kifejezhetõ tulajdonsága (pl. átfu-
tási idõk, pontossági mutatók), illetve a termék és
a felhasználó (vevõ) közötti mennyiségileg kife-
jezhetõ kapcsolat felhasználható mérõszámként
(lásd: [6]).

A mérõszám mérési skálájának és minõsítési
osztályainak meghatározása, azaz a kiválasztott
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minõségi mérõszámok specifikációja
– a mérési módszer megválasztását,
– a mérési skála meghatározását,
– a minõsítési osztályok meghatározását és
– a mért értékek, illetve a minõsítési jellemzõk

osztályba sorolását
foglalja magában (lásd: [6]).

A logisztikai szolgáltatástermék összminõségé-
nek, illetve megfelelõségének megítéléséhez, azaz
minõsítéséhez az egyes minõségjellemzõk érté-
kelésének eredményeit összegezni, aggregálni
kell. Ehhez eljárást kell meghatározni (pl. döntési
táblázatok, súlyozás). A termékminõségi jellem-
zõkön kívül a minõsítési eljárásba más vezetõi
nézõponti jellemzõk is bevonhatók.

Az értékelési módszer alapján kerülhet sor az ér-
tékelés végrehajtására. Az értékelés három lépése
a következõ:

– a mérés,
– az osztályozás és
– a minõsítés.

A mérés során a kiválasztott mérõszámok tekin-
tetében elvégzik a mérést, amelynek eredménye a
mérõszámhoz tartozó mérési skálán jelentkezõ
érték. Az osztályozás keretében a mért értéket 
a megfelelõ minõsítési osztályba sorolják be. A
minõsítés folyamán összesítik az osztályba sorolá-
sokat. Az eredmény a logisztikai szolgáltatáster-
mék minõségére vonatkozó megfelelõségi meg-
állapítás. 

Ezután az összminõséget a minõsítési eljárásba
bevont más vezetõi minõsítési nézõpontjellem-
zõkkel is összehasonlítják. Az eredmény a vezetõi
döntés a logisztikai szolgáltatás megfelelõségére
(elõállítására vagy nyújtására), vagy nemmegfele-
lõségére (visszautasítására vagy visszatartására).
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minõségmérõinek szabványalapjai. Logisztikai Év-
könyv 2004. Magyar Logisztikai Egyesület, 2004.
121–136. old.

7. ISO 45 000-es szabványcsalád (45 001, 2, 3, 4, 5, 14,
20 stb.).

8. MSZ EN ISO 9000:2001. Minõségirányítási rend-
szerek. Alapok és szótár.

9. MSZ ISO 9004-2:1993. Minõségirányítás és minõ-
ségügyi rendszerelemek. A szolgáltatás irányelvei.

10. Dr. Rixer Attila: A kötöttpályás szállítási-logisz-
tikai szolgáltatási minõségkoncepció kialakításá-
nak lépései és alapelemei. Közlekedéstudományi
Szemle, 2003/12. szám, 283–288. old.

11. Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing. Mûszaki
Könyvkiadó, Budapest, 2001.

12. Dr. Rixer Attila: A logisztikai szolgáltatások
minõségstratégia-elemei a minõséghurok-koncep-
ció alapján. (I. és II. rész) A+CS Anyagmozgatás-
Csomagolás, 49. évfolyam, 2004. március–április, 
8–9. old. és május–június, 8., 10–11. old.

13. Dr. Rixer Attila – dr. Ercsey Zoltán: A hazai vasúti-
logisztikai minõségstratégia alapelvei és alapelemei
nemzetközi összehasonlításban I–II. rész. Közleke-
déstudományi Szemle LII. évf. 3. szám 96–104.
oldal és 4. szám 141–152. oldal, 2002.

14. Dr. Legeza Enikõ: A logisztika minõsége. Közleke-
déstudományi Szemle, 10/1995. 361–364. old.

15. Attila Rixer, Lajos Tóth, László Duma: Manage-
ment-Concept and Quality-Strategic Elements of
Transport-Logistic Services. Periodica Polytech-
nica. Ser.Soc.Man.Sci. Vol.9. No.2. pp. 153–168,
2001. 

16. A szolgáltatási minõségfogalmak elméleti alapjai és
összefüggései a személyszállítási szolgáltatások
példáján. T 017 071 sz. OTKA-kutatás (témavezetõ:
dr. Rixer Attila).

17. Az áruszállítási-logisztikai szolgáltatások minõsé-
gének elméleti alapjai, alapelvei és alapelemei. 
T 025 761 sz. OTKA-kutatás (témavezetõ: dr. Rixer
Attila).

18. MOBILMIN 2005. T 043311 sz. OTKA-kutatás
(témavezetõ: dr. Rixer Attila).

Szeretné szakmai ismereteit bõvíteni?

Keresse tanfolyamaink jegyzékét honlapunkon:
www.quality-mmt.hu
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A rendszeraudit célja és tárgya
A rendszeraudit során a minõségügyi rendszer
megfelelõ mûködését és hatékonyságát vizsgálják
a szabványkövetelményekhez vagy a vevõ, illetve
szervezet saját követelményeihez viszonyítva.
Célja az elõírt követelmények teljesülésének meg-
állapítása és az esetleges eltérések (hibák és
hiányosságok) feltárása. 

A rendszeraudit a teljes minõségügyi rendszer
felülvizsgálatát jelenti. A minõségügyi rendszer
dokumentumainak a szabvány vagy más normatí-
va követelményeivel való összevetésébõl és a sza-
bályozások elõírásainak a gyakorlati végrehajtás-
sal való összehasonlításából áll.

Az auditálás kiindulópontjaként mindig meg kell
határozni és az auditorok tudomására kell hozni,
hogy mi az auditálás célja és hatóköre. Az audi-
toroknak meg kell tervezni és elõ kell készíteni a
felülvizsgálatot. Az auditálást nagyobb szerveze-
teknél szervezeti egységenként, kisebb cégeknél
pedig eljárásonként célszerû végezni. Fontos meg-
ismerni azokat a folyamatokat, amelyeket audi-
tálnak és azokat a követelményeket, melyeket az
auditált minõségügyi rendszerére alkalmazni fog-
nak. Ez utóbbi a felsoroltak tanulmányozásával
lehetséges: 

– szerzõdés,
– minõségügyi rendszer dokumentációja,
– szabványok, vonatkozó jogszabályok.

Az auditálás célirányos végrehajtását jól szolgálja,
ha az auditor ellenõrzõ listát készít. Egy jól kiala-
kított ellenõrzõ lista tartalmazza:

– a vizsgálandó tevékenységet (pl.: beszerzés),
– a kérdéseket (pl.: készült-e elõírás a beszer-

zésre? – lehetõvé teszi a rendelésnyilvántar-
tás a teljesítés nyomon követését?),

– a követelmény forrását (pl.: ISO 9001/4.5.2),
– helyet a megfigyelések feljegyzésére és 
– az eltérések súlyozására (pl.: jelentõs, …kis-

mértékû nemmegfelelõség). 

Ideális esetben az auditor készíti el a saját ellen-
õrzõ listáját. Elõfordul azonban hogy szabványos
(normalizált) kérdésjegyzék alapján kell végrehaj-
tani a felülvizsgálatot (például beszállítói auditok
esetén). 

A rendszeraudit módszere
Az auditálás során a minõségügyi rendszer gya-
korlati mûködését vizsgálják. Ennek módja a

munkatársak megkérdezése a helyszínen, a minõ-
ségügyi dokumentumokba, feljegyzésekbe való
betekintés.

Az auditor célja, hogy az audit folyamán minél
több információt szerezzen. A kérdezési mód erõ-
sen befolyásolja, hogy mekkora a megszerzett
információmennyiség. Két jellegzetes kérdezési
mód alkalmazható: 

– a nem irányított és az 
– irányított kérdezési technika. 

A nem irányított kérdezési mód jellemzõje a nyi-
tott kérdés. Ezek „Miért, mi okból, mit, hogyan,
miképpen biztosítják?” kérdõszavakkal kezdõdõ
kérdések, amelyekre sokféle válasz adható, s a
kérdés nem hordozza magában a válasz sugalla-
tát. Ilyenek pl.: Hogyan járnak el? Hogyan
szervezik? Mi a menete? Hogyan igazolják? Miért
hajtják így végre? Milyen hibák lépnek fel? Hol
vannak a hibajegyzékek? Mi történik, ha ezeket
az intézkedéseket nem hajtják végre? Mit lehetne
Ön szerint jobban csinálni? 

A feltett nyitott kérdések az eljárások, szabályo-
zások meglétére, érthetõségére, helyes kivitelezé-
sükre és a megvalósítás hatékonyságának vizs-
gálatára irányulnak. 

A zárt kérdésre adható válasz két lehetséges ki-
menettel zárul, a kérdésben megfogalmazott tény
megerõsítésével vagy tagadásával. Példák: Szabá-
lyos kialakítású és kötelezõen el van-e rendelve a
vonatkozó utasítás? Eljutott-e minden érintetthez
az információ? Ismerik és megértették-e az
utasítást? 

A kérdésekre adott minden választ dokumen-
tumokkal vagy más bizonyítékokkal kell igazolni.
Ha a vizsgálat eltérést tár fel, akkor az auditorok
„Nemmegfelelõségi jegyzõkönyvet” állítanak ki,
amelyet az adott terület vezetõjével is elismertet-
nek. 

Példaként lássunk egy részletet a nemmegfelelési
jegyzõkönyvbõl: 

A 11. számú kalibrálási eljárás elõírja, hogy a
mérõeszközökön fel kell tüntetni a kalibrálás
érvényességének lejárati idejét.

A 401/192. gyártási számú anyagvizsgáló gépen
nincs feltüntetve az idõpont, és más nyilvántartás
alapján sem állapítható meg, hogy a kalibrációs
idõszakon belül van-e.

A minõségügyi rendszeraudit*

A  MINÕSÉG JAVÍTÁSÁNAK  /  FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI

* A rovatban megjelenõ anyag a következõ forrásmunkán alapul: Parányi Gy. (szerk.): Minõséget – gazdaságosan.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az elõzõ (10.) számunkban a Hat Szigma címû cikk dr. Aschner Gábor munkáján alapul.
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A feltárt hiányosságokat a vizsgált szervezetnek
ki kell javítania. Az eltérés okainak feltárása alap-
ján a javítóintézkedést az illetõ szakterület veze-
tõinek kell meghatározni, és a végrehajtásáról
gondoskodni. 

A rendszeraudit típusai
A rendszerauditok – a vizsgálat irányultsága sze-
rint – lehetnek: belsõ auditok, külsõ auditok.

A belsõ audit a cég belsõ munkatársai által vég-
zett felülvizsgálat, amelyben nem kizárt külsõ
segítség (például tanácsadó szervezet) igénybe-
vétele sem. A belsõ auditot a vállalat vezetõi kez-
deményezik éves auditprogram vagy rendkívüli
esemény kapcsán. A belsõ audit alapvetõen egyéni
vizsgálaton alapul, és a vizsgálatot végzõ auditor-
nak függetlennek kell lennie a vizsgált területet
irányító személyektõl. 

A minõségügyi rendszer beindításakor a belsõ
auditálások a rendszer megfelelõ dokumentá-
lására és bevezetésének biztosítására irányulnak.
Már huzamosabb ideje mûködõ rendszer esetében
az auditorok figyelme a megfelelõség ellenõrzése
mellett a hatékony mûködés és a vizsgált folyamat
fejlesztési lehetõségének keresésére is irányul. 

Külsõ audit esetén a felülvizsgálatot külsõ cég
alkalmazottja vagy megbízottja végzi. A külsõ cég
lehet (potenciális) vevõ, illetve független tanúsító
szervezet. Az elõbbi esetben vevõi auditról, az
utóbbi esetén tanúsító auditról beszélhetünk. 

A vevõi audit esetén, annak képviselõje vizsgál-
ja meg a szállító szervezet minõségügyi rendsze-

rét, a vevõ által meghatározott szerzõdéses
követelmények szerint, amelynek része lehet az
ISO-szabványoknak való megfelelés is. 

A nem szabványos követelményeket a vevõ kiad-
vány vagy más formában – általában elõre – bo-
csátja a szállító rendelkezésére. A követelmények
teljesülését általában a vevõ által szabványosított
kérdéslista segítségével ellenõrzik, és számsze-
rûen vagy százalékos formában határozzák meg
(tételesen és összesítve). A vevõi auditról készült
jelentés egyrészt a szállító megítélésének egyik
kulcseleme, másrészt hasznos információval szol-
gál a szállító számára a javítandó területekre
vonatkozóan. Vevõi auditot az elsõ rendelés elõtt,
illetve azt követõen meghatározott rendszeres-
séggel szoktak végezni. 

A tanúsító auditálás során a szervezet minõség-
ügyi rendszerét erre feljogosított (akkreditált)
szervezet auditora(i) az elõírt minõségügyi szab-
ványok szerint értékelik. A tanúsító auditálások
lényege a következõ.

– az auditorok megvizsgálják a minõségügyi
rendszer dokumentációinak összhangját a
szabvány követelményeivel;

– helyszíni vizsgálaton ellenõrzik, hogy a rend-
szer dokumentációjában leírt szabályokat a
gyakorlatban betartják-e;

– megfelelõség esetén a tanúsító szervezet
tanúsítványt (oklevelet) állít ki a rendszert
mûködtetõ cégnek.

A tanúsító szervezet rendszeresen ellenõrzi a
rendszer mûködését és a szabványkövetelmények
betartását. 

A minõségrõl ma sokan és sokat beszélünk, mégis
az üzleti életben az ár, ami dönt. És mint tudjuk,
az ár és a minõség nem ugyanarról a tõrõl fakad.
Mégis ma, amikor egy globális piacon kell eladni,
gyakran az ár motiválja a vevõt.

A Magyar Termék Nagydíj® nyolc éve folya-
matosan a jó minõség és a megbízhatóság cégére.
A minõség a piac megtartásának és bõvítésének
egyik leghatékonyabb eszköze.

A pályázat kiírói* és támogatói alaptevékenysé-
gükben és magas szintû szakmai felkészültségük-
ben egyaránt azonosulnak a pályázat céljaival. El-
kötelezett hívei a jó minõség segítésének, mellyel

végsõ soron a fogyasztók legideálisabb választását
is segíteni tudják.

Az idén már nyolcesztendõs, civil kezdeménye-
zésû pályázati rendszer célja az Európai Unió
tagállamaként elismerni a fogyasztói alapjogok-
nak és fogyasztóvédelmi elõírásoknak megfelelõ,
magas minõségû termékeket és elõállítóikat,
mintegy pozitív példaként állítva a széles nyil-
vánosság elé. A Díj napjainkra a gazdaság
emblémájává vált. Nem a magyar termékek rang-
sorolása, hanem egy magát méltán európainak
valló nemzet állásfoglalása az érték, a minõség

A találékonyság és a szakértelem kirakata
A Magyar Termék Nagydíj®-pályázat

* INDUSTORG Iparszervezési, Kereskedelemfejlesztési és Képviseleti Betéti Társaság, Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, KERMI
Minõség-ellenõrzõ és Szolgáltató Kft., MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Rt., EXIMBANK Magyar Export-Import Bank Rt. 

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK
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mellett, egyben Magyarország elismerését fejezi
ki az itt gyártott vagy forgalmazott termékek
minõsége iránt.

A pályázati rendszer a mindenkori kormányzat
szakmai támogatását is élvezi. Rangját és poli-
tikai  függetlenségét az a tény is garantálja hogy a
Nagydíjakat hagyományosan a Parlament Gazda-
sági Bizottsága mindenkori elnöke adja át, míg az
Elismerõ Okleveleket a mindenkori gazdasági
kormányzat vezetõ tisztségviselõje.

A pályázati rendszer erõsségei közé tartozik a
gazdasági kamarák, érdekvédelmi szervezetek 
és a sajtó támogatása, továbbá a folyamatos fo-
gyasztóvédelmi kontroll is. A kiírás egyértelmûen
rögzíti a díjazott termékek folyamatos és szúró-
próba szerint végzett fogyasztóvédelmi és minõ-
ségi kontrollját.

Egy pályázat sikere attól is függ, hogy mennyi-
ben szolgál komplex elképzeléseket, mennyiben
segíti a versenyképességet. A versenyképesség
alapja az innovatív ipari tevékenység.

A Pályázat iránti érdeklõdés évrõl évre emel-
kedik (tavaly cca. 20%-kal). A gyarapodó pályázói
szám igazolja, hogy a jelentkezõkben egy egész-
séges becsvágy mellett a megmérettetés, szembe-
sülés szándéka is felmerül.

Szükségük van objektív mércére, amely a fejlõ-
dés mértékét és irányát mutatja, termékeik erköl-
csi elismerését szimbolizálja – amire büszkék
lehetnek. A 2005. évi pályázatokkal együtt már
150 pályázat több száz termékén/termékcsaládján
szerepel a Nagydíj szépen cizellált logója, melynek
feltüntetése a termékeken biztos eligazodási
segítség a fogyasztónak is. A díjazottak között
megtalálhatók a 100%-ban magyar tulajdonú vál-
lalkozások, de a vegyes tulajdonban lévõ gyártók
is. A díj és a díjazás a gazdaságélénkítés egyik
alternatív programja.

A Magyar Termék Nagydíj®

pályázati rendszer történeti áttekintése

A pályázati rendszer céljai között jelentõs helyet
kap a fogyasztóvédelem és az esélyegyenlõség
megvalósulása mind a termékben, mind elõál-
lításában egyaránt. Az elmúlt közel tíz esztendõ
alatt számos pályázat érkezett olyan vállalkozá-
soktól, ahol a gyakran magas díjazásban részesülõ
termékek elõállítói valamely hátrányos helyzetû
csoporthoz tartoznak. Közremûködésük a magas-
ra értékelt és a piac által elfogadott áruk létre-
hozásában fontos eredmény. Ez bizonyítja azt is,
hogy a hátrányos szociális helyzet, esetleg egész-
ségügyi problémák nem állhatják útját a kreativi-
tásnak, alkotóerõnek, ezáltal a sikernek. 

A pályázati rendszer továbbfejlesztésének egyik
állomását jelenti az is, hogy az Európai Unió
építési termékekre vonatkozó irányelvével össz-
hangban, az energiatakarékosság és környezet-
védelem szempontjainak figyelembevételével, a
minõségi termékpiac hatékony mûködése, a
fogyasztóvédelem célkitûzéseinek, a minõségi ter-
mékek és felhasználók érdekeinek védelme szol-
gálatában a Magyar Építõanyag-ipari Szövetség
kezdeményezésére a Magyar Termék Nagydíj®

pályázati rendszer támogatásával az Építési
Termékminõsítõ és Védjegyiroda Kft., a Magyar
Építõanyag-ipari Szövetség, az ÉMI Építési Minõ-
ség-ellenõrzõ Innovációs Kht. és Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség szakmai közremûködésével
létrehozta a KIVÁLÓ ÉPÍTÉSI TERMÉK®

MINÕSÉGJELET. Az elsõ pályázatok kiírására
2006 januárjában kerül sor. 

Széman György
ügyvivõ

Magyar Termék Nagydíj®

Pályázati Iroda

Érvényes
pályázatok

DíjazottakÉv

Nagydíj Magas
értékelés

Dicsérõ
oklevél

Emléklap

1998     44   12     5
1999   102   11   24
2000     98   12   16
2001   150   12   35
2002   200   13   17 14
2003   150   14   30
2004   164   16   14 27
2005   197   12   31 11
Össz. 1105 102 172 38 14

A díjazottaknak a Magyar Minõség Társaság 
ezúton is gratulál 

és további sikereket kíván!

A Különdíj átadása
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A 2005. évi díjazottak

Alukönigstahl Kft.–Schüco GmbH – Budapest 

Api-Anivet Méhészeti Fejlesztõ, Gyártó
és Szolgáltató Kft. – Hatvan 

Aranyfácán Product Termelõ és Szolgáltató Kft. 
– Hatvan 

Csabahús Kft. – Békéscsaba 

Délhús Rt. – Pécs 

Grundfos Hungária Kft. – Törökbálint 

Kaba Elzett Biztonságtechnikai Rt. 
– Budapest 

Kaiser 2000 Kft. – Érpatak 

Metall Glass 2000 Kft. – Oroszlány 

PANNON-FLAX Gyõri Lenszövõ Rt. – Gyõr 

SZILÁNK Üveg- és Gépipari Rt. – Szeged 

Tarpa Bio Manufaktúra és Pálinkafõzde Kft. 
– Tarpa 

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Budapest

SCHÜCO CORONA SI82 termékcsalád

Forgófészkes kaptár

ARANYFÁCÁN 28–30% ref. sûrített paradicsom

Csabai vastagkolbász-termékcsalád

Gála sült sonka

Grundfos SEG darálószerkezetes 
szennyvízszivattyú

ELZETT NOVA Hengerzárbetét-család 
és partnercsomag

Újfehértói Fürtös Ágyas Meggypálinka 
és Zsindelyes Valódi Gyümölcspálinkák

PVC nyílászárógépek

„Barcelona” terítékek

Szigetelõüveg-gyártó gépek (termékcsalád)

„Tarpa” Bio Termékcsalád (lekvárok)

CÉZÁR Beruházói programrendszer

A Magyar Minõség Társaság Különdíj adományozásával fejezi ki egyetértését és azonosulását a
Pályázat céljaival.
Ebben az évben ezt a kitüntetést a Pályázaton Elismerõ Oklevelet kapott 
Béres Gyógyszergyár Rt. nyerte el CalciviD filmtabletta-készítményével, 
melyet ügyvezetõ igazgatónk, Takáts Albert, a szeptember 7-i díjkiosztó ünnepségen, a Parlamentben
adott át (fénykép). Az ünnepelt Társaságunk részérõl a következõ, további szolgáltatásokban
részesült:

– a Magyar Minõség Háza® Díj a hozzájáró oklevéllel és éremmel,
– a Magyar Minõség Háza® kiállításon valórészvétel,
– a Magyar Minõség Társaság egyéves tagsága,
– a Magyar Minõség folyóiratban való bemutatkozási lehetõség,
– a Magyar Minõség folyóirat egyéves elõfizetése.

HIIRRDDEESSSSEENN AA MAAGGYYAARR MIINNÕÕSSÉÉGGBBEENN!
MMEGLÁTJA,,  MEGÉRI!!

További információ: Herr Györgyi, telefon: 456-6956; 
e-mail: ujsag@quality-mmt.hu
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2005. szeptember 6-án Magyar Bálint oktatási
miniszter megbízásából Sipos János közoktatási
helyettes államtitkár átadta a 2004. évi Közok-
tatás Minõségéért Díjakat és elismerõ okleve-
leket. 

„A közoktatás minõségbiztosításáról és minõ-
ségfejlesztésérõl” szóló miniszteri rendeletben
megalapított Közoktatás Minõségéért Díj
lehetõséget teremt a közoktatási minõségfej-
lesztés területén nyújtott kiemelkedõ, mintaadó
intézményi teljesítmények állami elismerésére.

A kiválóság elismerése a minõségfejlesztés si-
kerességének egyik kulcsfontosságú eleme. Külö-
nösen most, amikor ez a díjpályázati rendszer az
Intézményi Minõségirányítási Programok meg-
valósításának egyetlen külsõ támogatóeleme. A
kiemelkedõ teljesítmények díjazása a közoktatás-
ban hozzájárul a legjobban bevált szakmai gya-
korlatok és a teljes körû minõségirányítás beveze-
téséhez és terjesztéséhez.

A Közoktatás Minõségéért Díj
A Közoktatás Minõségéért Díj modell az Európa-
szerte elfogadott – és a reálszférában Magyar-
országon is 1994 óta sikerrel alkalmazott –, az
„Európai Alapítvány a Minõségirányításért”
(EFQM) által kidolgozott ún. Kiválóságmodellen
alapszik*. Emellett a Díj szakmai követelmény-
rendszerébe beépült a közoktatási intézményi
minõségfejlesztési modellek követelményrend-
szere is. Az alapítás óta egyszer került fejlesztésre
a modell, de az elmúlt négy év tapasztalatai azt
mutatják, hogy egy átfogó, a modellre és a pályá-
zati rendszerre egyaránt kiterjedõ fejlesztésre van
szükség.

A Közoktatás Minõségéért Díj szakmai fejlesztési
és szervezési munkáit a SuliNova Közoktatás-
fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.
Közoktatási Minõségfejlesztési Központja végzi.

A 2004. évi Közoktatás Minõségéért Díjra össze-
sen 35 pályázat érkezett: a Partnerközpontúság
Díj kategóriában 24 pályamunkát, míg a Kiváló-
ság Díj kategóriájában 11 pályamunkát adtak be.
A formai értékelés alapján a Partnerközpontúság
Díj kategóriában 22, míg a Kiválóság Díj kate-
góriában 11 pályázatot fogadott be a KMD
Bizottság.

A pályázatok értékelése
A 2004. évi Közoktatás Minõségéért Díj elnyeré-
sére benyújtott pályázatokat megfelelõ elõkép-
zettséggel rendelkezõ és erre a célra külön fel-
készítõ képzésben részesített 34 értékelõ végezte, 
9 értékelõcsoportban, az értékelés szabályainak
betartásával, a KMD Bizottság által elfogadott üte-
mezésben. A Partnerközpontúság Díj kategóriában
5 csoportban 16 értékelõ, míg a Kiválóság Díj
kategóriában 4 csoportban 16 értékelõ vett részt.

Az értékelõcsoport tagjai a pályázatokat elõször
egyenként, egyénileg értékelték, majd cso-
portkonszenzus alapján közösen határozták meg
a pályázók erõsségeit, fejlesztendõ területeit és
pontszámait a kritériumokhoz kapcsolódóan.

A csoportos konszenzus eredménye alapján az
értékelõcsoportok összesen 17 pályázó intézmény
(52%) esetében döntöttek helyszíni szemle meg-
tartásáról. 

Ezt követõen az értékelõcsoportok újraértékelték
a helyszínen tapasztaltak alapján az intézmény
pályázatát, és összefoglaló anyagot készítettek az
értékelés eredményérõl a Közoktatás Minõ-
ségéért Díj Bizottság részére. 

Minden tartalmilag és formailag elfogadott
pályázatról az értékelõk részletes visszajelzést
(ún. Visszajelzõ Jelentés) készítettek a pályázó
intézmények számára a benyújtott pályázatba
foglalt intézményi erõsségekrõl és a fejlesztendõ
területekrõl – kritériumokra, alkritériumokra
lebontva. A visszajelzéssel együtt a pályázók
összehasonlító jellegû adatokat is kaptak. A visz-
szajelzés gyakorlatilag külsõ átvilágítási doku-
mentum, amely minden egyes pályázónak érté-
kes, a továbbfejlesztés alapjául szolgáló szakmai
anyagot jelent.

A Közoktatás Minõségéért Díjnak óriási
szerepe van a pedagógusszakma új, európai
utakat járó, értékteremtõ megújulásában,
megújításában. Az a tény pedig, hogy a KMD
pályáztatási és értékelési folyamata szintén az
Európai Minõségi Díj eljárásait követi, biztosítja a
két díj közötti átjárhatóságot. Ez azt jelenti, hogy
a Közoktatás Minõségéért Díj Kiválóság kategó-
riájában gyõztes intézmény(ek) – pályázatuk kis

A 2004. évi Közoktatás Minõségéért Díj
pályázati tapasztalatai

* A Díj szabályzatát és a KMD modellt a Magyar Minõség 2002. évi 8–9. száma részletesen ismerteti (45–47. old.)
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átdolgozásával – pályázatot nyújthatnak be az
Európai Minõség Díjra. Erre is van már példa a
magyar közoktatásban, a Mosonmagyaróvári
Kossuth Lajos Gimnázium 2003-ban elnyert
„Döntõs” fokozatú elismerésével.

A következõ pályázati év során Magyarország ad
otthont az Európai Minõség Díj díjátadó
ünnepségének, amelyre 2006 õszén kerül majd
sor. Ez az óriási nemzetközi esemény remélhetõ-

leg újabb lehetõséget, fórumot és esélyt ad a hazai
közoktatási minõségfejlesztési eredmények nem-
zetközi szintû elismeréséhez is.

A Közoktatás Minõségéért Díj Bizottság javaslata
alapján, az oktatási miniszter a 2004. évi Közok-
tatás Minõségéért Díj Partnerközpontúság Díj
kategóriában 4 díjat és 5 oklevél elismerést, a
Kiválóság Díj kategóriában 1 díjat és 3 oklevél
elismerést adományozott.

A díjazott és az elismerõ oklevélben részesített intézmények:

Partnerközpontúság Díj kategóriában:

Elismerés Intézmény (név, helység)

Arany fokozatú Díj Martin János Szakképzõ Iskola, Miskolc
Ezüst fokozatú Díj Kastély Óvoda, Nagyréde
Bronz fokozatú Díj Hansági Ferenc Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Szakiskola 

és Szakközépiskola, Szeged
Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola, Marcali

Oklevél Kabay János Általános Iskola, Tiszavasvári
Oklevél Hunyadi Mátyás Szakképzõ és Szakközépiskola, Mosonmagyaróvár
Oklevél Debreceni Egyetem Napközi Otthonos Óvoda
Oklevél Belvárosi I. számú Integrált Óvoda, Zalaegerszeg
Oklevél Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ, Pécs

Kiválóság Díj kategóriában

Elismerés Intézmény (név, helység)

Arany fokozatú Díj Városi Óvodai Intézmény, Jászberény

Oklevél Móra Ferenc Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Szeged
Oklevél Budapesti Kõbányai Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda
Oklevél Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Cegléd

Összehasonlító vizsgálatok a három
pályázati év tükrében

1. A Díjbizottság kérésére megvizsgáltuk, hogy ho-
gyan változott a minõségfejlesztési munka elismer-
tetésének szándéka régiók szerinti megoszlásban.
Amint az ábra mutatja, az Észak-magyarországi,
Észak-dunántúli régióban nagy csökkenés van,
míg szignifikáns emelkedést a Dél-alföldi és Dél-
dunántúli régió mutat az elõzõ két pályázati
évhez képest eltérõ módon (1. ábra).

2. Összegeztük, hogy az idei pályázati évben mi-
lyen típusú intézmények nyújtottak be pályáza-
tot, és ezek közül milyen volt az elismerésre java-
soltak megoszlása. A legtöbb pályázatot benyújtó
intézmény az általános iskolák körébõl került ki,
míg a legtöbb elismerésre javasolt a szakképzõ
intézmények és az óvodák között volt. Feltûnõen
kevés a nem szakképzõ középiskolák részvétele a

programban, amelynek okát érdemes lenne vizs-
gálni (2. és 3. ábra).

3. Az elért pontszámok alakulása a két kategó-
riában rendkívül eltérõ tendenciát mutat. Míg a
Partnerközpontúság kategóriában folyamatos
emelkedés, addig a Kiválóság kategóriában
folyamatos csökkenés regisztrálható a három
pályázati évben, míg az elismerésben mindvégig
fontos szempont volt a színvonal megtartása.
Így aztán a folyamatok alakulásának törvény-
szerû következménye lett, hogy a lehetségesnél
kevesebb elismerési fokozatot adtak ki (4. és 5.
ábra).

Ez a tény egyben erõsen körvonalazza a díjrend-
szer mûködtetéséért felelõs grémiumok jövõ-
beni feladatait, amelyhez oktatáspolitikai aka-
rat és ezzel egyenértékû finanszírozás szük-
ségeltetik. 
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Pályázói intézmények régió szerinti eloszlása (2002–2004)

Pályázó intézmények típusa Az elismerésre javasolt intézmények
megoszlása intézménytípus szerint
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Összefoglalva az idei pályázati év tapasztalatait, a
következõk állapíthatók meg:

ERÕSSÉGEK:
– erõs partnerközpontúság (elégedettségmé-

rések),
– magas szintû elkötelezettség (vezetés és

munkatársak),
– példa értékû megoldások (egyedileg az

intézményeknél).

FEJLÕDÖTT:
– a trendekben való gondolkodás,
– a minõségfejlesztési technikák alkalmazása,
– a partnerközpontúság a tervezésben,
– a folyamatokban való gondolkodás,
– tudatosan felépített fejlesztés.

FEJLESZTENDÕ TERÜLETEK:
– az alkalmazott módszerek felülvizsgálata,
– az intézmények mérési rendszerének össze-

hangolása,
– a pedagógiai célok mérhetõvé tétele,
– a pedagógiai hozzáadott érték mérése és

figyelemmel kísérése.

Következtetések
A Közoktatás Minõségéért Díj az elsõ két pályáza-
ti évben önmaga definiálására, a hazai és a nem-
zetközi díjrendszerekben való elhelyezésére, 
kapcsolatrendszerének kialakítására helyezte a
hangsúlyt, mert a cél a díjrendszer meghonosí-
tása, ismertté és elfogadottá tétele volt, az intéz-
mények és az oktatáspolitika körében. Most, hogy
ezt már (reményeink szerint) elértük, lehetõség
van „mélyebbre” menni, és a KMD-t jobban a
pedagógiai hozzáadott érték, az intézmény peda-
gógiai minõsége növelésének a szolgálatába állí-
tani. Már az ez évi értékelés során is hangsúlyos
szempont volt az országos kompetenciamérések
eredményei bemutatásának figyelemmel kísérése
és annak nyomon követése, hogy az iskolai peda-
gógiai hozzáadottérték-mérés eredményei meny-

nyire voltak hatással az intézményi fejlesztõ-
munkára?

Ezek a szempontok a jövõben is várhatóan
nagy hangsúlyt fognak kapni a KMD-pályázatok
értékelésében.

Így most érkezett el az idõ, hogy a pedagógiai
kultúra részeként értelmezzük és határozzuk
meg a díjtípusú értékelés helyét a pedagógiai
értékelésben, feltárjuk a közöttük lévõ kapcsola-
tot és összefüggéseket, elemezzük a pedagógiai
értékelés új típusú funkcióinak megjelenését.

Vertikálisan és horizontálisan is megváltozik,
változott a pedagógiai értékelés célrendszere,
hiszen az intézményi szinttõl az ágazati szintig,
az egyéntõl a teljes szervezetig terjed.

Az értékelési kultúrába olyan fogalmak kerül-
tek bele, amelyek erõsítik a közoktatás szolgál-
tatásjellegét, de még nem váltak a mindennapi
pedagógiai gyakorlat részévé. 

Az eredményesség mérését mindig fontosnak
tartották a nevelési intézmények. A hatékonyság
vizsgálata egy új típusú elvárás. A Közoktatás
Minõségéért Díj odaítélésének rendszerében
mûködõ KMD önértékelési modell viszonyítási
pillérei – a célok, adottságok, emberi és anyagi
ráfordítások és elért eredmények – mind a
szervezet teljesítményének összehasonlítható-
ságát szolgálja önmagához és másokhoz képest.
Nemcsak eredményességet, de hatékonyságvizs-
gálatot is követel. 

A KMD-modell szerinti intézményi önértékelés
magába foglalja a pedagógiai értékelés mai tudá-
sunk szerinti azonosított funkcióit, integrálja,
összefogja az intézményen belüli értékelési ele-
meket és segíti kapcsolatuk elemzését.

A mai idõk törekvése a pedagógiában holisz-
tikus modell szerinti értékelés, amelyben a komp-
lexitás a követelmény. A díjtípusú értékelés a
szervezet szintjén ezt a holisztikus szemléletû
modellt valósítja meg.

Sárköziné Kollárits Edit
KMD-projektvezetõ

A Nemzeti Minõség Klub ülése
a Pécsi Vízmû Rt.-nél

(2005. szeptember 21.)
Schleiffer Ervin, a Nemzeti Minõség Klub
elnöke köszöntõjében kiemelte, hogy a viszonylag
rossz idõ és Pécs távolsága ellenére szép számmal
jött össze a tagság. Az érdeklõdést bizonyára a
pécsiek tevékenysége mellett a Nemzeti Minõségi
Díj Nagyköveteinek megválasztása is motiválta.
Nyirati István vezérigazgató köszöntõjében le-

szögezte, hogy Pécsett nagyon örülnek a klub-
tagság adta elõnyöknek, mert abban a tanulás
lehetõségét látják. Már eddig is sok hasznos
ismeretre tettek szert a klubülések látogatásait
kihasználva. A jelenlévõk köszöntését követõen a
házigazda munkatársait kérte fel egy-egy rész-
terület bemutatására.
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Dr. Kamarás Judit adminisztratív igazgató
elõadását egy 1982-es esemény felidézésével indí-
totta. Ekkor avatta fel Ferenc József császár a
pécsi vízmûvet. Bepillantást kaphattunk a tulaj-
donosi szerkezetbe (Pécs Város Önkormányzata:
50,5%, SUEZ-szakmai befektetõ 48,05%, az agglo-
meráció települései: 1,9%), majd megismerhettük
azt a szemléletváltást, melynek eredményekép-
pen a korszerû cégmûködtetésre térhettek át. 

A PV Rt. által ellátott fogyasztók száma:
231 000 fõ – az éves ivóvíz-értékesítés közel 9 mil-
lió m3, az éves elvezetett és megtisztított szenny-
víz mennyisége majdnem 8 millió m3. 2004-ben a
cég 4616 milliárd forint nettó árbevételt realizált.
A hosszú távú mûködés alapjának a minõségi ter-
méket és szolgáltatást, a gazdaságosságot és a jó
munkakörülményeket tekintik. Felfogásuk sze-
rint  menedzselni csak azt lehet, ami mérhetõ.

Fehér Szilvia folyamatgazda a minõség és kör-
nyezetirányítási rendszer felvázolását követõen
bemutatta a stratégiai tervezés lényegét, a 2000-
tõl alkalmazott Balanced Scorecard mutatószám-
rendszer gyakorlati megvalósítását. Számos pél-
dát hallhattunk az elkötelezettség alátámasztá-
sára (belsõ auditok, önértékelés, környezetvédel-
mi szemlék, ÖKOPROFIT program, dolgozói-
elégedettség-vizsgálat, MKIR véleménykérés, 
sikerek belsõ és külsõ kommunikálása). Mind-
ezek után természetesnek hatott a cég által 
megszerzett díjak és elismerések felsorolása (pl.
2001: IIASA-Shiba Díj, 2002: Nemzeti Minõségi
Díj, 2004: Elismerés a Kiválóságért Európában).

Petõné Trischler Martina környezetirányítási
vezetõ bemutatta a PV Rt. környezetközpontú
irányítási rendszerét, és beszélt a Környezeti
Megtakarítások Azonosításáról. A Környezeti
Megtakarítások Azonosítása program célja, olyan
intézkedéseket találni, amelyekkel csökkenthetõ
a vállalat környezeti hatása és gazdaságossági
megtakarítás érhetõ el. Ennek szempontjai:
megelõzés, csökkentés, visszaforgatás, újra-
hasznosítás és ártalmatlanítás.

Schleiffer Ervin néhány bevezetõ gondolata
után a Nemzeti Minõségi Díj Nagykövete válasz-
tására került sor. A klubtagok elfogadták az elnök
javaslatát, és megválasztották a szavazatszedõ
bizottság vezetõjének Szõdi Sándort, tagjainak
Fehér Szilviát és Váradi Józsefet.

Sugár Karolina, a klub szakmai felelõse beje-
lentette, hogy a klubtagok összesen 4 fõre tettek
javaslatot, majd ismertette valamennyiük rövid
szakmai tevékenységét.

Rövid szünetet követõen Szõdi Sándor jelentette
be a szavazás végeredményét. Mind a 24 szavazás-
ra jogosult érvényesen szavazott. A négy jelölt

közül a legtöbb szavazatot Megyeri József
(Imerys Tûzállóanyag-gyártó Kft.) és Pónya
Gábor (T-Mobile Kft.) kapta.

A voksolás eredményét tudomásul véve a jelen-
lévõk tapssal köszöntötték a 2005. év Nemzeti
Minõségi Díj Nagyköveteit, Megyeri Józsefet és
Pónya Gábort.

Rónaszegi Lenke, a Pécs-Baranyai Kereskedel-
mi és Iparkamara innovációs osztályvezetõje a
Dél-dunántúli Regionális Minõségi Díj eddigi
tapasztalatairól tájékoztatatta a klubtagokat. A
régió az elsõk között csatlakozott és tette közzé a
regionális pályázati felhívást 2002-ben. A három
megye (Baranya, Tolna, Somogy) felváltva szer-
vezi a díjat. Az osztályvezetõ a fõbb tapasztalatok
között említette többek között a felkészítõ
tréningek fontosságát, az értékelõi kör szakmai
fejlõdését. A régiós díjak mellé tervezik logó készí-
tését, továbbnövelve ezzel annak marketing-
értékét.

Dr. Sárközi Ferenc megyei rendõrfõkapitány
„Minõségirányítás – Rendõrségi Kiválósági Mo-
dell” címû elõadását  Dr. Fehér László rendõr
alezredes ismertette. 

Elhangzott, hogy a Rendõrségi Kiválósági Mo-
dell alkalmazásával projektálható vezetõi prog-
ramok állíthatók össze. Hallhattunk a legsikere-
sebb projektekrõl (intézkedés kultúrájának javí-
tása, a bûnüldözés reagálóképességének javítása,
idegenforgalmi szezon rendõri biztosítása stb.).
Legnagyobb eredményként tartják számon, hogy
a félelemmentesség Baranya megye életének ter-
mészetes része.  

Sugár Karolina bejelentette, hogy 2006. novem-
ber 6–8. között Budapesten rendezik meg az
EFQM Fórumot, melynek keretében november 
7-én adják át az Európai Minõség Díjakat. Meg-
tudtuk, hogy a 2005. évi fórum helyszínén, Car-
diffban hazánknak is biztosítanak bemutatkozási
lehetõséget, jelenleg folynak a népszerûsítõ film
felvételei.

A jövõ évi fórum fõcíme: „Globális kihívások
Európa versenyképességének érdekében”, alcíme:
„Innováció, kreativitás, tudásmenedzsment”.

Sugár Karolina kérte a megjelenteket, hogy
fejtsenek ki minél erõteljesebb PR-tevékenységet
annak érdekében, hogy a jövõ évi európai és ma-
gyar minõségdíjra minél több magyar szervezet
pályázzon. Befejezésül elhangzott, hogy folyik az
idei Nemzeti Minõségi Díj-pályázatok értékelése,
s a tervek szerint novemberben lesz díjátadás.

Rózsa András, az ISO 9000 Fórum elnöke szólt
a szeptember elején megtartott XII. Nemzeti Kon-
ferencia sikeres lebonyolításáról, és vázolta a
„Szövetség a Minõségért” egyesülés célkitûzéseit.
A klubtagok kiadványt kaptak, melybõl megis-
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merhették a Magyar Minõség Társaság és az ISO
9000 Fórum szövetséggel kapcsolatos alapelveit,
elképzeléseit.

Schleiffer Ervin zárszavában köszönetet mon-
dott a Pécsi Vízmû Rt. munkatársainak a klub
színvonalas megrendezéséért, és gratulált a cég
10. éves jubileumához.

Kisbáró Edina kommunikációs irodavezetõ is-
mertette a látogatás további programját, melynek
során a tagság megismerkedett a Tettye forrás-
házzal.

A klub programja jó hangulatú ebéddel fejezõdött
be a közeli Tettye étteremben.

Sz.S.

A Kulcsjel használatának módosítása
A CEN 2001-ben vezette be a Kulcsjel (Keymark)
szabályait, hogy ezzel is szélesítse az európai
szabványoknak való megfelelést igazoló CEN-
CENELEC európai megfelelõségi jel használatát.
A szabályok bevezetésekor az is egyértelmû volt,
hogy a Kulcsjel sikere, azaz az európai megfelelõ-
ségi jel iránti bizalom kialakulása csak akkor
várható, ha a megszokott és jól ismert meg-
felelõségi jelekkel együtt tüntetik fel. Ezért a
CEN úgy határozott, hogy a Kulcsjel használatát
csak a CEN Tanúsítási Testülete (CCB) által fel-
jogosított tanúsító testületek saját megfelelõségi
jelének használatával együtt lehet odaítélni.

Ezzel együtt a CEN egy másik elv bevezetésével 
is fejlesztette a Kulcsjelrendszer szabályait.
Létrehozták az úgynevezett Rendszerfejlesztõ
Csoportot (SDG), amelynek feladata a Kulcsjel-
rendszer szabályainak kidolgozása volt. A szabá-
lyok lehetõvé teszik, hogy egyéni tanúsító testület
is mûködtethessen Kulcsjelrendszert, feltéve,
hogy ez a tanúsító testület már saját, jól kialakí-
tott tanúsítási rendszert mûködtet meghatározott
termékre, továbbá ez a tanúsító testület eleget
tesz számos egyéb követelménynek, például meg-
felelõ akkreditációval rendelkezik.

A 2001. évi szabályok bevezetése óta a Kulcsjel-
rendszer fejlõdésének eredménye, hogy a CCB 13

ország 20 tanúsító testületét jogosította fel arra,
hogy 150 európai szabvány alapján Kulcsjel-
rendszert mûködtessen 30 különbözõ termékcso-
portra, mint például a hõszigetelõ anyagok, hor-
dozható tûzoltó készülékek, napkollektorok stb.

A feljogosított tanúsító testületek azon kötelezett-
sége, hogy a Kulcsjel használatának jogát csak a
saját megfelelõségi jelükkel együtt adhatják meg,
azóta vita tárgya, amióta ezt a szabályt bevezet-
ték, különösen problémát jelentett egyes, 2004-
ben a CEN teljes jogú tagjává vált CEN-tagoknak,
a saját megfelelõségi jelük hiánya miatt.

A CCB 2004 októberében benyújtott javaslata
alapján a CEN ügyvivõ testülete 2004 decemberé-
ben módosította a Kulcsjel szabályait, és lehetõvé
tette a Kulcsjel használatát az erre feljogosított
tanúsító testületeknek, saját megfelelõségi jelük
feltüntetése nélkül. Ezt a módosítást a CEN köz-
gyûlése jóváhagyta.

2005. január 1-jétõl érvényes az, a Kulcsjelrend-
szer mûködtetésére vonatkozó, MSZT-CEN kö-
zötti szerzõdés, mely az MSZT-nek számos jogot
biztosít.

CEN Irányítási Központ által kiadott hírlevél
alapján összeállította:         Pongrácz Henriette

„Kiválóan – versenyképesen”
– beszámoló a XII. Nemzeti Konferenciáról –

– Dr. Tar József*– 

* Titkár, ISO 9000 Fórum.

A balatonfüredi konferencia-központ adott ott-
hont az ISO 9000 Fórum szervezésében nagy 
sikerrel megrendezett XII. Nemzeti Konferenciá-
nak. Örömteli dolog, hogy 460 résztvevõt, köztük
75 elõadót láthattunk vendégül a „KIVÁLÓAN –
VERSENYKÉPESEN” konferencián. Boldogok
vagyunk, hogy 25 új „Konferencia-törzsvendé-

get” – köztük négy 10 éveset és huszonegy 5 éve-
set – köszönthettünk, és ezzel 100 fölé
emelkedett a törzsvendégeink száma. Az 560
oldalas Konferenciakiadvány hatékonyan járul
hozzá a Fórum minõségkultúra terjesztésében
vállalt kötelezettségének teljesítéséhez. A siker-
hez nélkülözhetetlen volt annak a 38 gazdálkodó
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szervezetnek az elkötelezettsége is, amelyek
adományokkal, szervezési együttmûködéssel,
reklámszolgáltatásaink igénybevételével támo-
gatták rendezvényüket.

Az EU-csatlakozás óta eltelt másfél év még
kevés ahhoz, hogy mérleget készítsünk a csatla-
kozás elõnyeirõl és hátrányairól, de ahhoz ele-
gendõ, hogy szembesüljünk a piaci verseny újabb
kihívásaival. Ezért a XII. Nemzeti Konferencia
programját a „KIVÁLÓAN – VERSENYKÉPE-
SEN” gondolat jegyében állítottuk össze, arra
keresvén a választ: „Hogyan versenyezzünk ered-
ményesen az EU-ban is?”

A Konferencia tematikáját a résztvevõk speciá-
lis érdeklõdésének megfelelõen ágazati bontásban
– nevezetesen Ipari és Szolgáltató, Egészségügyi
és Szociális, valamint Közoktatási Ágazat szek-
ciókban – tárgyaltuk.

Elsõ nap plenáris programját Pónyai György
MMT-elnök és Rózsa András ISO 9000 Fórum
elnök „Szövetség a Minõségért” egyesülés céljai-
ról és alapelveirõl szóló nagy horderejû elõadása
nyitotta meg. Az MMT elnöke azt hangsúlyozta,
hogy a társadalom igényeinek magasabb szintû
kielégítése, a versenyképesség javítása a minõség
ügyével foglalkozó társadalmi szervezeteknek
csak az eddiginél magasabb szintû együttmû-
ködésével valósítható meg. E cél mellett köte-
lezte el magát a Magyar Minõség Társaság és az
ISO 9000 Fórum, ennek érdekében együtt-
mûködve hozza létre a „SZÖVETSÉG A
MINÕSÉGÉRT” egyesülést, amely nyitott min-
den olyan szervezet számára, amely elfogadja az
egyesülés alapelveit, és tevékenyen részt vesz
céljai megvalósításában. Az ISO 9000 Fórum
elnöke a közösen elfogadott 6 alapelvet mutatta
be. Az egyesülés tagszervezetei továbbra is ön-
álló jogi személyek, de stratégiáik harmonizá-
lásával, szinergikus együttmûködéssel, a tagsági
érdekek közös képviseletével és védelmével, az
egyesülés kapuinak szélesre nyitásával és az
etikai normák példamutató betartásával kíván-
ják kialakítani azt az együttmûködést, ami a
tagszervezetek mûködésében nagyobb haté-
konyságot és eredményességet hoz, mintha telje-
sen elkülönülten mûködnének.

A plenáris program további elõadói – Bartha
Attila, Ember László, dr. Palócz Éva és Tonk Emil
– bemutatták Magyarország versenyképességé-
nek jelenlegi helyzetét, a II. Nemzeti Fejlesztési
Terv kínálta lehetõségeket, hazánk várható gaz-
dasági kilátásait és a nehéz terepen is eredményes
versenyzés kritériumait.

Az elsõ nap délutánján a „Kiválóság – Verseny-
képesség Fórumon” Rózsa András a minõségfe-
jlesztés hazai helyzetének elemzésével irányította
a hallgatóság figyelmét, az ezredfordulót követõ

kedvezõtlen tendenciákra. Az ISO 9000 Fórum
kérdõíves felmérése alapján készült tanulmány
célja azoknak a gyengeségeknek az azonosítása,
amelyek sürgõsen orvosolandók annak érdeké-
ben, hogy a minõség ügyének csillaga ismét föl-
ragyogjon. A szakértõi panel tagjai – dr. Bíró Béla,
Gyöngy István, Kalmárné Diósy Ildikó, dr. Molnár
Pál, Zrupkó János – a hallgatósággal folytatott
„kérdés-felelet” beszélgetés keretében a hanyat-
lás okaira, valamint „a mit jelent a tanúsítás a
közbeszerzés, fogyasztóvédelem, a termékminõ-
ség, a szabványosítás a minõség és verseny-
képesség növelése szempontjából?” kérdésre ke-
resték a választ.

Az elsõ nap tartalmas szakmai programját él-
ménydús kulturális program zárta: „Gurítás
teammunkában” tekeverseny, orgonahangver-
seny Tihanyban, díszvacsora, a Konferencia 
5 éves és 10 éves törzsvendégeinek köszöntése,
Fórumtombola, baráti beszélgetés és táncmulat-
ság.

A Konferencia második napján az „Emberek,
módszerek, rendszerek a versenyképességért”
szekcióban az „Investors in People” és a „Best
Practice Benchmarking” lehetõségeirõl, az EMAS
hitelesítési eljárás és internetmarketing alkal-
mazásáról, valamint a versenyképességet növelõ
emberi erõforrásról hallhattunk kiváló elõ-
adásokat.

A „Regionális – IIASA-Shiba – Nemzeti
Minõségi Díjasok” szekciójában egy-egy blokk 3-3
elõadása mutatta be azokat a jól bevált módsze-
reket, amelyek a kiválóságversenyben sikeressé
tették a szervezeteket. A délutáni „Kiválóság
Fórum”-on a központi kérdés az volt, hogy „Mit
jelent a kiválóság a minõség és versenyképesség
növelése szempontjából?”

A hetedik alkalommal megrendezésre kerülõ
„Egészségügyi és Szociális Ágazati Konferen-
cián” a plenáris ülést követõen bemutatkoztak
az év kiváló kórházai, valamint a különféle
minõségmodelleket alkalmazó háziorvosok. Dél-
után ízelítõt kaphattunk az önértékelés kórházi
gyakorlatából. Újdonság a szociális szekció, ahol
15 elõadással szerepeltek a „Ti hogyan csináljá-
tok?” pályázaton legjobb eredményt elért intéz-
mények.

Az „V. Minõségfejlesztés a Közoktatásban Kon-
ferencia” programja magában foglalta a közok-
tatás-fejlesztés stratégiájával, a minõségértéke-
léssel, az oktatási programcsomagokkal, a mi-
nõségfejlesztés helyzetével, a közoktatási minõ-
ségdíj eredményeivel foglalkozó elõadásokat.
Külön blokkban tárgyalták a minõség újfajta
megközelítését a magyar iskolarendszerû szak-
képzésben.
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Köszönjük az elõadóknak, hogy tapasztalataikat,
tudásukat írásban is rendelkezésünkre bocsátot-
ták. Köszönjük a szponzoroknak, hogy példásan
támogatják konferenciánkat. Köszönjük a szer-
vezõknek a kiváló programot és a vendégek
számára gazdag szakmai és kulturális élményeket
nyújtó lebonyolítást. Köszönjük az új és visszatérõ
vendégeinknek, hogy aktív részvételükkel hoz-
zájárulnak a XII. Nemzeti Konferencia sikeréhez.

A „Kiválóság – Versenyképesség Fórum” moderátora
és szakértõi: Kormány Tamás, Zrupkó János, 
dr. Molnár Pál, Kalmárné Diósy Ildikó, dr. Bíró Béla,
Gyöngy István, Rózsa András

Az EFQM közzétette 
az Európai Kiválóság Díj idei döntõseit

Brüsszel, 2005. július 22. – Az EFQM közzé-
tette az évente kiosztásra kerülõ Európai Kiváló-
ság Díj idei döntõseit. Már 14 éve, hogy minden
évben kiosztják európai szervezeteknek ezt a ma-
gas presztízsértékû díjat, a pályázók ebben az
évben nyújtották a legkiválóbb teljesítményt.
Ezek a verseny- és közszférában mûködõ szerve-
zetek felismerték, hogy az üzleti kiválóságra való
törekvés – különösen a vezetésben, a stratégiá-
ban, az ügyfélkapcsolat és a humánerõforrás
menedzsmentben, a partnerségben és a folyama-
tokban – a siker hajtóereje abban a globális ver-
senykörnyezetben, amelyben dolgozunk.

Az egyes kategóriák döntõsei a következõk:

Nagyméretû szervezetek & üzleti egységek
BMW Chassis and Driveline Systems Production
Germany
Knorr-Bremse System for Rail Vehicles
– Germany *1
Knorr-Bremse System for Commercial Vehicles 
– Germany *2

Mûködési egységek
TNT Express Information and Communication
Services – United Kingdom

T-System Multimedia Solution – Germany
Siemens Automation & Drives 
– United Kingdom

Közszféra
Chambre de Commerce et d'Industrie – Nice
Cote d'Azur – France
Euskalit – Spain
Fundacion Novia Salcedo – Spain
Hospital de Zummarraga – Spain

Független & Leányvállalat 
Kis- és Középvállalkozások
Clinica Tambre S.L. – Spain
FirstPlus Financial Group Plc – United Kingdom
Fonderie del Montello Spa – Italy
NRG Direct Ltd – The Netherlands
TNT Estonia – Estonia
Villa Massa S.r.l. – Italy

Megjegyzés:

Knorr-Bremse mindkét  magyarországi 
vállalkozásánál volt helyszíni szemle.
*1 Knorr-Bremse Vasúti Jármû Rendszerek

Hungária Kft.
*2 Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Jöjjön el a XIV. Magyar Minõség Hétre, és tekintse meg a
Magyar Minõség Háza® Kiállítást!

INGINGYENESYENES, ÉRDEKES, ÉRDEKES

ÉRDEMES!ÉRDEMES!

Helyszín: Hotel Mercure Buda, 1013 Budapest, Krisztina körút 41–43.
Idõpont: 2005. november 7–10. 9–17 óráig.


