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2 MAGYAR MINÕSÉG

SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a XIII. Minõség Hét beszámolójának következtetései között 
(lásd 2005/1. számunk) kiemeltük, hogy a minõség egyre nagyobb szerepet kap a közszolgála-
tokban. Ezért ebben a számunkban a közigazgatás, a munkaügyi hivatalok, a rendvédelem, a
határõrség minõségrendszereivel foglalkozó egyes elõadások szerkesztett változatát ismertetjük.
Arra is emlékeztetünk, hogy a Közigazgatási szekción elhangzottakról és az ott elhatározott
intézkedések részleteirõl szóló írás – dr. Dudás Ferenc, a BM Szervezési és Közigazgatási Hivatala
elnökének tollából – ugyancsak januári számunkban jelent meg.

A siker receptje, 
AVAGY ÚT A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI MINÕSÉGDÍJ ELÉRÉSÉHEZ 

a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban

– Csigáné Brocskó Márta*–

A XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban szer-
zett tapasztalataink bemutatásával a közigazga-
tási szakemberek figyelmét szeretnénk felhívni
arra, hogy nem boszorkányság a Magyar Közigaz-
gatási Minõségdíj elnyerése: nincs hozzá szükség
sem furfangra, sem lobbizásra, sem összeeskü-
vésre.

A díj elnyerésének receptje meghökkentõen
egyszerû. A hozzávalók:
1. elkötelezettség a szakma, a minõségi szemlélet

irányában, 
2. folyamatos fejlesztések, illetve 
3. újabb és újabb célkitûzések a lakosság jobb

kiszolgálása érdekében. 

Ha mindez megvan, jöhet az eredményeket össze-
foglaló pályázat. A végeredmény – egyenes út a díj
odaítéléséhez.

Történetünk bemutatásánál az a szándék veze-
tett bennünket, hogy más közigazgatási szerveze-
teknek is kedvet csináljunk a siker receptjéhez.
Meggyõzõdésünk ugyanis, hogy ez a „verseny” a
közigazgatás fejlõdését, a mindenki által kívánt,
közös célok elérését szolgálja.  Ezek közül is min-
denekelõtt alapvetõen: a szolgáltató, polgárbarát
közigazgatás létrejöttét és megerõsödését segíti
országos szinten.

A mindennapos gyakorlat azt bizonyítja, hogy
az ügyfelek véleményét a hivatalról az általuk
szerzett elsõ benyomás határozza meg. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül tehát azt a
tényt, hogy amikor egy ügyfél belép a polgármes-

teri hivatal épületébe, elsõként az ügyfélszolgála-
ton dolgozó kollégákkal találkozik. A 90-es évek-
ben az ÜSZI ügyintézõk létszáma alacsony, a 
szakértelmük, hozzáállásuk pedig megkérdõjelez-
hetõ volt. Egyértelmûvé vált, hogy ha javítani
akarjuk az ügyintézés színvonalát, akkor a szemé-
lyi és technikai feltételeket, valamint az ügyfél-
szolgálat elhelyezését egyaránt meg kell változ-
tatnunk.

Azt is fel kellett ismernünk, hogy a feltételek,
adottságok mellett a munkatársak elkötelezett-
sége, hivatástudata is elengedhetetlen tényezõje a
sikernek. Ha egy kolléga nem azonosul a hivatal
céljaival, képtelen a lojális magatartásra, és nem
törekszik arra, hogy gyors, pontos és – ami nem
kevésbé fontos – udvarias legyen, elõfordulhat,
hogy az ügyfelek a hivatali ügyintézés sikere
ellenére  elégedetlenül távoznak. Ezért a minõségi
szemlélet, a szolgáltatójelleg, az udvarias és hatá-
rozott ügyintézés, valamint mindezeken túl az
ügyintézési idõ csökkentése kiemelt feladatunk
volt.

Az 1990-es években egyre több közigazgatási
szakember foglalkozott a minõségirányítási rend-
szerek elemzésével és megvalósításuk feltételei-
nek megismerésével. 

Hivatalunk az elsõk között tûzte ki célul az ISO
9001:1994 nemzetközi minõségbiztosítási rend-
szernek a  közigazgatásban történõ bevezetését,
az errõl szóló tanúsítvány megszerzését. Önkor-
mányzatunk minõségpolitikáját 1999-ben fogal-
maztuk meg. Minõségbiztosítási Kézikönyvünk
magában foglalja a hivatal valamennyi tevékeny-

* Személyzeti és munkaügyi vezetõ, XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal.
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ségének és ügyintézési folyamatának részletes
leírását és szabályozását, beleértve a feladatokhoz
rendelt felelõsségi köröket, az ellenõrzések folya-
mán feltárt hibák, „nemmegfelelõségek” keze-
lésének, a helyesbítõ és módosító intézkedések
alkalmazásának menetét is. 

A minõségprogram meghatározza a céljaink
elérését szolgáló konkrét feladatokat egy rövidebb
idõszakra, általában egy évre szólóan. Céljaink
között szerepelt az üzleti szféra ügyfélszolgálati
rendszerének megismerése, a hasznosítható mód-
szerek elemzése, a Belügyminisztérium javas-
latainak nyomon követése és modellkísérletekben
való részvétel feltételeinek megteremtése is. 

Már a munka kezdeti stádiumában felismer-
tük, hogy valódi minõségi munka elképzelhe-
tetlen megfelelõ informatikai háttér nélkül: ezért
céljaink között kiemelt szerepet játszott a meg-
lévõ számítástechnikai konfigurációk folyamatos
cseréje, korszerûsítése, a megfelelõ informatikai
stratégia kidolgozása és egységes elveken alapuló,
összekapcsolható programok bevezetése.

Gyakran elõfordul, hogy ügyfeleink gyerme-
keikkel együtt keresik fel a hivatalt. A várakozás
kellemetlen a felnõttek számára is, a gyerekeknek
pedig szinte elviselhetetlen. Ezért úgy döntöt-
tünk, hogy a várakozással járó feszültség oldása,
csökkentése érdekében „apró ügyfeleink” számá-
ra egy gyermeksarkot alakítunk ki. A gyermek-
barát hivatalról szóló elgondolás megvalósításá-
nak szellemében a hivatal fõbejárata mellett
kerékpártárolót létesítettünk, a nõi mosdóban
pedig egy pelenkázópultot alakítottunk ki.

Nem felejtettük el, hogy a hivatali feladatok
színvonalas ellátása, a jogszabályok naprakész is-
merete érdekében szükséges a dolgozók felkészült-
ségének és folyamatos, tervezett képzésüknek a
biztosítása. Összhangban azzal a jogos igénnyel,
hogy szolgáltatásainkat az ügyfelek lakóhelyük
közelében vehessék igénybe (tekintetbe véve, hogy
kerületünk területe 13,5 km2, lakosságszáma pedig
107 000 fõ), két, úgynevezett „kihelyezett” ügyfél-
szolgálatot hoztunk létre. Elsõdleges céljaink közé
tartozott a minõségi szemlélet javítása, a szolgál-
tató karakter erõsítése, az ügyfél-elégedettség
méréséhez szükséges feltételek megteremtése és
eredményeink folyamatos bemutatása a közigaz-
gatási munka fejlesztése érdekében.

Az elmúlt hat év eredményeit összegezve a
következõ fejlesztésekrõl adhatunk számot: 
– 1998-ban a PHARE-projekt keretében tanul-

mányoztuk és elemeztük az egyablakos ügyin-
tézés elemeit, bevezettük a „workflow” szoftver-
rendszert, és ügyfélszolgálatunkat sikeresen
auditálták. Azóta a periodikus auditok minden
évben eredményesen zárultak.

– 1999-ben bevezettük az ISO 9001:1994 jelû
nemzetközi minõségbiztosítási rendszert, a
tanúsító audit ez esetben is eredményes volt.

– 2000-ben bõvítettük ügyfélszolgálatunkat, és
kihelyezett ügyfélszolgálatokat hoztunk létre.

– A polgármesteri hivatal internetes honlapjának
létrehozása 2001-ben jelentõs lépést jelentett a
fejlõdésben, az aktuális közigazgatási informá-
ciók elérhetõségének biztosításában: a nyom-
tatványok letöltésének lehetõsége pedig köny-
nyebbé tette ügyfeleink számára az ügyin-
tézést, és csökkentette a sorban állásra fordí-
tott idõt.

– 2002-ben bevezettük az ISO 9001:2000 (Magyar
Szabvány szerint: MSZ EN ISO 9001:2001) jelû
nemzetközi minõségbiztosítási rendszert, ered-
ményes auditálásával a minõségi tanúsítványt,
és bevezettük a rendszeres ügyfélelégedettség-
mérést.

– Ugyanabban az évben kialakítottunk egy tele-
fonra és internetre épülõ ügyfélszolgálatot,
valamint a személyi okmányok ügyintézése
területén megteremtettük az elõjegyzés fel-
tételeit.

– A 2004. évben bevezettük a CAF önértékelési
rendszert a polgármesteri hivatalban. 

A fentiek eredményeként ma már bátran állít-
hatjuk, hogy közigazgatásunk polgárbaráttá és
ügyfélközpontúvá vált. Munkatársaink felké-
szültségét, udvariasságát, segítõkészségét és az
ügyintézés gyorsaságát az ügyfelek körében 
rendszeresen végzett elégedettségmérések is bizo-
nyítják. 

Az ügyfeleinktõl és partnereinktõl érkezõ visz-
szajelzések alapján bizonyítva látjuk, hogy ügyfél-
szolgálataink minden tekintetben európai szín-
vonalúak: tágasak, esztétikusak, és minden
igényt kielégítenek. A minõségbiztosítási rend-
szer pontos ügyintézést kíván a munkatársaktól
és folyamatos ellenõrzést a hivatal vezetésétõl. A
„workflow” rendszer lehetõvé teszi az ügyek és
dokumentumok folyamatos nyomon követhetõ-
ségét.

A közigazgatás fejlesztése különbözõ, eseten-
ként egymástól lényegesen eltérõ koncepciókkal
és ambíciókkal indult meg és vált napjainkra
mind általánosabbá az országban és így  a fõváros-
ban is. 

Mi a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélszolgálat színvonalának javítására,
valamint a közigazgatásban sikerrel alkalmaz-
ható minõségbiztosítási rendszerek megismeré-
sére és  bevezetésükre helyeztük a fõ hangsúlyt.
Eredményeinket gyakorlati elõadások keretében
mutattuk be partnereinknek és az érdeklõdõ
közigazgatási szervezeteknek. 
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„Workflow” rendszerünket nemcsak helyi ön-
kormányzatok, hanem központi közigazgatási
szervek és minisztériumok szakértõi is tanul-
mányozták. Országos és nemzetközi szakmai kon-
ferenciákon, elõadások keretében mutattuk be a
mai napig vezetõ fejlesztési folyamat állomásait,
eredményeit, nehézségeit és a még meglévõ hiá-
nyosságokat egyaránt. 

A Belügyminisztériummal kötött megállapodás
keretében végrehajtott modellkísérletrõl egy több

mint háromszáz oldalas tanulmányban adtunk
számot. Felismerve és alkalmazva a benchmark-
ing elõnyeit, meggyõzõdéssel hirdetjük az
egymástól való tanulás fontosságát.

Ha végigtekintünk az elmúlt évek tapasztala-
tain, úgy gondoljuk, hogy a bemutatott fejlesztési
módszer, a siker bevált receptjeként, minden
közigazgatási szervezet számára jó szívvel ajánl-
ható.

Minõségrendszerek egy városiasodó település
önkormányzatánál

– Dorka Ágnes*–

Törökbálint Nagyközség Polgármesteri Hivatala
ez év második felében elhatározta konferencia
szervezését a Közép-magyarországi Régió Polgár-
mesteri Hivatalai számára minõségirányítási
témakörben. A szervezés idõszaka alatt végzett
felmérés alapján a régióba tartozó 186 település
polgármesteri hivatalai 7,5%-ánál mûködik a
minõségirányítási rendszer, 3%-ánál valósult meg
a CAF, az Általános Értékelési Keretrendszer.
Ezen adatok megerõsítettek abban, hogy nagy
szükség van ilyen rendezvényekre. 

A szervezés tapasztalatai alapján úgy ítélem
meg, hogy nemcsak a rendszer mûködésérõl, az
elért eredményekrõl, hanem az odáig vezetõ útról
is beszélni kell, hiszen az a nehéz. Ha már
bevezetésre került és mûködik a minõségirányítási
rendszer, és a munkatársak rájönnek, hogy nem is
olyan rossz, úgymond, már „sínen vagyunk”.

Hogyan és mit tettünk annak érdekében, hogy
elnyerjük a Magyar Közigazgatási Minõségdíjat?

Meg kellett fogalmazni stratégiánkat:
– a polgármesteri hivatalnak mint államigazga-

tási szervnek és mint az önkormányzat végre-
hajtó szervezetének a mûködési környezetében
kialakult, alakuló és változó feltételekhez kell
igazodnia, a racionalitás, az áttekinthetõség 
irányába;

– olyan hivatali struktúrát és hozzákapcsolódva
olyan hivatali szemléletet kell kialakítani, ahol
hatékony a vezetés, jó a munkahelyi légkör, a
munkatársak anyagi és erkölcsi megbecsülése
nyomán erõsödik a köztisztviselõi hivatás-
tudat, ügyfélközpontú hivatali hozzáállással és
munkával erõsíthetõ a lakosság bizalma az 
önkormányzat iránt.

A fentiekkel kapcsolatban szükséges volt kialakí-
tani rövid távú célokat is, úgymint:
– a polgármesteri hivatal által ellátni szükséges

feladatok megfogalmazása hatáskör és felelõs-
ség hozzáillesztésével;

– feladatorientált szervezet kialakítása, létszám-
szükséglet, szakmai összetétel, valamint a
munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek
meghatározása;

– a hatékony vezetés megteremtése, a vezetõi
támogatás, ellenõrzés és számonkérés erõsí-
tése;

– a valódi teljesítmény elismerése.

Korábban a Hivatal szigorúan „kézi vezérléssel”
mûködött. A település életében bekövetkezett fej-
lõdés, a lakosság számának emelkedése, a felada-
tok szaporodása maga után vonta a szemlélet-
váltást, eljött az ideje a jogosítványok és ezzel
együtt a felelõsség megosztásának. A cél az volt,
hogy az ún. irodavezetõk ne csak névleg legyenek
vezetõk, hanem vállalják az azzal járó terheket is,
és mindehhez rendelkezzenek megfelelõ szak-
tudással és felsõfokú végzettséggel. 

Felmerült a polgármesteri hivatal átszerve-
zésének szükségessége, majd egy átvilágítás és
komoly helyzetelemzés elvégzése után ez meg is
történt. Az új szervezeti felépítéssel megvalósult
az alapelképzelés, miszerint az irodákon belül a
jól elhatárolható tevékenységek miatt csoportokat
célszerû kialakítani.

A képzettség növelése
Megfogalmazódott a Hivatal személyi állománya
képzésének, továbbképzésének, szakmai színvo-
nala folyamatos szinten tartásának és folyamatos

* Jegyzõ, Törökbálint Nagyközség Polgármesteri Hivatala.
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javításának, számítástechnikai és nyelvi oktatásá-
nak szükségessége, valamint belsõ oktatásokkal,
konzultációkkal tudásuk elmélyítése. A vezetés
kidolgozta a stratégiai célkitûzéseknek megfelelõ
oktatási koncepcióját.

Ekkor a polgármesteri hivatal munkatársainak
képzettségi helyzete a következõ képet mutatta:
felsõfokú végzettséggel rendelkezett 15 fõ: 5
Államigazgatási Fõiskola, 10 egyéb. Közép-fokú
végzettséggel rendelkezett 31 fõ. Ügykezelõk,
takarítók nem rendelkeztek érettségivel.

A koncepció az alábbiakat fogalmazta meg: 
– szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ

dolgozók számának növelése, elsõsorban a
munkatársak taníttatásával, érettségivel nem
rendelkezõ dolgozók beiskolázása,

– informatikai képzés minden, számítógéppel
dolgozó munkatárs számára,

– szakmai továbbképzések, távoktatás lehetõsé-
geinek kihasználása,

– belsõ oktatások megszervezése, szakkönyvek
beszerzése,

– nyelvtanfolyamok beindítása,
– érettségivel nem rendelkezõ dolgozók beiskolá-

zása.

Napjainkra huszonnégy fõ rendelkezik felsõfokú
végzettséggel, ezzel felzárkózott a környezõ tele-
pülések képzettségi szintjéhez, és nyolcan folytat-
nak felsõfokú tanulmányokat. Három fõ ez évben
érettségizett. A továbbképzésre, oktatásra biztosí-
tott keretet maximálisan kihasználva a dolgozók
a lehetõ legtöbb szakmai továbbképzésen vesznek
részt, 2003-ban például 31 alkalommal.

Egy informatikus kolléga egyénenként foglal-
kozik a számítógépet használó munkatársakkal,
cél az ösztönös számítógép-használat tudatossá
tétele, de szervezett, bizonyítványt nyújtó infor-
matikai oktatásra való beiskolázás még nem tör-
tént, forrás hiányában. Ez évben lehetõség nyílt
központi szervezésben 21 munkatárs ECDL Start
oktatására. 

A Hivatal köztisztviselõi körében tizenkét
nyelvvizsga van. Sajnos nyelvtanfolyam beindítá-
sára még nem került sor, bár egy 2003. õszi
felmérés alapján szinte az összes munkatárs részt
venne angolnyelv-tanfolyamon, ez is forrás biz-
tosításától függ.

A hiányosságok felmérése és felszámolása
1999-ben, megválasztásomat követõen elvégeztem
néhány vizsgálatot, melyek eredményeképpen
olyan alapvetõ hiányosságok kerültek napvilágra,
mint például: 
– a személyi anyagok egy részébõl hiányoztak az

erkölcsi bizonyítványok;

– egyáltalán nem voltak munkaköri leírások;
– egyes vezetõi posztokat felsõfokú végzettség

nélkül töltöttek be;
– hiányoztak elõírt szabályzatok;
– a hatósági munkában nem érvényesültek az

eljárási törvényben megfogalmazott szabályok,
pl.: határidõ betartása, ügyfél értesítése a dön-
tésrõl stb., ennek oka többek között a mun-
katársak hiányos tudása, szájhagyomány útján
történõ munkavégzése volt;

– a képviselõ-testület számára készített elõter-
jesztésekben nem érvényesült a szakmai háttér;

– ügyiratok iktatása esetleges volt.

A vezetés a stratégiai célok mellett rövid távú tak-
tikai célokként meghatározta a feltárt hiányossá-
gok megszüntetését.

A 2000. évben a Hivatal megkezdte a felkészülést
az ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsításra.
Ennek hatására átvizsgáltuk az összes munka-
folyamatot. Szabályzatok születtek, létrejött egy
számítógépes szerzõdés-nyilvántartás, helyi ren-
delet-nyilvántartás stb. A 25/2001. (XI. 10.)
számú rendeletében a képviselõ-testület a pol-
gármesteri hivatal kiemelt céljaiként a követ-
kezõket határozta meg:
– az ügyintézési határidõk betartása, az ügyek

intézésére fordított idõ fokozatos csökkentése;
– a lakossági kapcsolatok javítása, az ügyfelek

színvonalas tájékoztatása;
– az elektronikus ügyintézés fokozatos beveze-

tése;
– a településfejlesztési célkitûzések hatékony

elõkészítése és végrehajtása;
– a pénzügyi-gazdasági tervezés színvonalának

emelése;
– a költségvetési bevételek növelése.

Kiemelt céljaink közül eddig az alábbiak valósul-
tak meg: 

Az ügyintézési határidõk a legtöbb szakterü-
leten a jogszabályok által elõírtaknál rövidebbek,
pl.: építési engedély kiadása 60 nap helyett 2-3
hét, szociális segélyek elbírálása maximum egy
hét. Megvalósítottuk néhány ügykörben a 2003.
évben az azonnali ügyintézést, ezek: adóigazolá-
sok, közterület-foglalási engedélyek és alanyi
jogon járó „közgyógy.-ellátási” igazolványok ki-
adása, 2004. évben a méhészeti nyilvántartás, 
ebnyilvántartás, marhalevél kiadása. 

Tudatosan javítottuk az ügyfél-elégedettséget 
(várakozási idõ csökkentése, javuló légkör stb.).
A tevékenységünk eredményét az ügyfél-elége-
dettségi mutatók igazolták. 

Az elektronikus ügyintézés egyes elemeit már
bevezettük. A képviselõ-testület üléseinek meg-
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hívói, elõterjesztései, döntései és rendeletei meg-
találhatók Törökbálint Önkormányzatának hon-
lapján. 2004. március elsejétõl már a Hivatalban
használt ún. ûrlapok, adóbevallások, kérelem-
nyomtatványok is letölthetõk honlapunkról. 

A költségvetési bevételek növelése két úton
valósult meg. Egyik az adóbehajtások megerõsí-
tése. A másik módja a 2002-ig az önkormányzati
ingatlanok bérbeadását kezelõ cégnek történt fel-
mondás után a Hivatal látja el ezt a feladatot, és
évente több mint 30 millió forint eredményt
hozott az addigi alig hétmillióval szemben.

A polgármesteri hivatal ügyiratforgalma 5 év
alatt jelentõsen megnõtt. 

Hivatalunkban az elmúlt 5 évben több mint
negyven vizsgálatot folytattak le, köztük a Köz-
igazgatási Hivatal 8, az Ügyészség 13, a Fõ-
ügyészség 8, az APEH 4, az Állami Számvevõ-
szék 1, a szakminisztérium 1, az Illetékhivatal 
1 ügyben. A vizsgálatok kapcsán jónak, meg-
felelõnek minõsítették a Hivatal munkáját,
elmarasztaló jelentés egyik esetben sem készült.

Az ügyiratforgalom, a növekvõ lakosságszám és
a feladatok szaporodásának ütemét csak kevéssé
követi létszámfejlesztés, így feladatainkat a mun-
kavégzés hatékonyságának növelésével kell ellátni.

A szabvány bevezetése
A minõségirányítási rendszer kiépítését hosszú
elõkészítõ munka elõzte meg.

A rendszer „meghonosítása”, alkalmazása
nehéz feladat volt, hiszen e tevékenység újfajta
gondolkodást és rengeteg manuális munkát
igényelt. E folyamat során kialakult a „minõségi
menedzsment”, a belsõ auditorok hálózata, és egy
minõségi gondolkodás kezdett kialakulni. 

Minõségirányítási Kézikönyvünk 2001. január
hónapban készült el, melyben rögzítettük mi-
nõségpolitikánkat. Hivatalunk vezetõsége –
ezzel összhangban – hosszú távú minõségügyi
céljait a vezetõi átvizsgálások keretében határoz-
ta meg. 

Az ISO 9001:2000 szabvány szerint kiépí-
tett minõségirányítási rendszerünk tanúsítására
2001. évben került sor. Az elsõ felügyeleti audit
2002. május 27-én, a második 2003. május 26–27.,
2004 júniusában volt a megújító tanúsító audit.

Minõségirányítási rendszerünket továbbra is
úgy kell mûködtetnünk és fejlesztenünk (ISO
9004:2000), hogy az megfeleljen a hazai és nem-
zetközi elõírásoknak, és biztosítsa minõségpoli-
tikánk megvalósítását. Mindezeket szem elõtt
tartva, 2003. évben Hivatalunk vezetõsége elha-
tározta, hogy az ISO 9001:2000 szabvány szerint
kiépített minõségirányítási rendszerünk mellett
bevezeti a CAF-ot (Általános Értékelési Keret-
rendszer).

A polgármesteri hivatal szervezeti erõsségei
A szervezeti erõsségek közé tartoznak a veze-
tésnek bizonyos képességei, pl.: a szervezeti
(hivatali) célkitûzések meghatározása, a hivatali
mûködést támogató értékek és magatartási
szabályok meghatározása és érvényesítése. Jól
mûködik a minõségirányítási rendszer, ezt folya-
matosan fejlesztjük, a megfelelõség ellenõrzésére
és igazolására hatékony a belsõ ellenõrzési rend-
szer.

A felsõ vezetés nagy gondot fordít megfelelõ
kapcsolat kiépítésére a partnerszervezetekkel
(más közigazgatási szervekkel, helyi civil szerve-
zõdésekkel stb.).

A Hivatal vezetése egyértelmûen elkötelezett a
mûködési színvonal folyamatos fejlesztése iránt.
Döntéseit és stratégiáját a valós viszonyok köve-
telményeihez és az ügyfelek igényeihez igazítja.

Személyzeti politikája és tervezése illeszkedik a
hivatali stratégiához, az elõmenetel során meg-
valósul az esélyegyenlõségen alapuló, tisztességes
eljárás. A Hivatal nagy hangsúlyt helyez a
munkatársak felkészültségének figyelemmel
kísérésére, naprakészségére, az emberi erõforrás
fejlesztésére.

Nyilvánvaló erõsség a külsõ és belsõ szabályok-
nak, szabályzatoknak való megfelelõ mûködés. 
A folyamatok megtervezése, irányítása és doku-
mentálása kiemelkedõ.

Ugyancsak szervezeti erõsségként értékelhetõ
az ügyfelek számára történõ pontos és aktuális
informálás, tájékoztatás, az ügyfélkapcsolatoknak
a visszajelzésekre, elérhetõségre vonatkozó terü-
lete – különösen a kapcsolattartással, ügyfélszol-
gálati idõ meghatározásával kapcsolatos ügyfél-
orientált, rugalmas és empatikus hivatali hozzá-
állás.

A szakmai téren mért eredmények is magas
értékeket mutatnak. A CAF felmérése szerint a
Hivatalra a jogszerû mûködés, valamint a saját
belsõ szabályzatoknak megfelelõ munka jel-
lemzõ.

A Hivatal szervezeti gyengeségei 
A CAF-felmérés alapján két olyan probléma
merült fel, amely „gyengeségnek” ítélhetõ. A fel-
mérésbõl egyértelmûen kiderült a munkatársak
igénye, hogy érvényre juttathassák a Hivatallal
kapcsolatos véleményüket (felmérésekkel, elbe-
szélgetésekkel stb.). Ez folyamatos tájékoztatást
nyújthat a vezetõségnek, és fejlesztheti a mun-
katársak véleménynyilvánítási képességét, moti-
vációját.

A másik „gyenge” terület a Hivatal mûködé-
sének külsõ feltételrendszere. Az eredmények
szerint a Hivatal helyiségei, több épületegység
távolságban is elkülönülõ elhelyezkedése nem
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felelnek meg az ügyfelek elvárásainak, igényei-
nek. Az önértékelés eredményei ezt az észrevételt
munkatársi oldalról is visszaigazolták.

A Hivatal gazdálkodása – bár megfelelõnek
tekinthetõ – szintén továbbfejlesztésre érett.
Ezen a területen fokozni szükséges a belsõ pénz-
ügyi ellenõrzéseket, a gazdálkodást átláthatóvá
kell tenni a munkatársak számára.

A munkatársak elégedetlenségüket fejezték ki
a munkahely arculatával kapcsolatban is, amely
hosszabb távon kihatással lehet a munkamo-
rálra is.

A Hivatal szervezeti gyengeségeinek felszá-
molása érdekében tett intézkedéseket két cso-
portra oszthatjuk: az egyik, mely saját erõbõl
megvalósítható, a másik csak külsõ segítséggel.

A humánerõforrás-menedzsment területén a
munkatársak igényelték, hogy véleményüket a
Hivatallal kapcsolatban jobban érvényre jut-
tathassák. Ezt szolgálta a dolgozói vélemények
felmérése, melyet félévenként ismételni fogunk.
Ugyancsak ezt szolgálja az is, hogy a jegyzõ és a
minõségmegbízott együtt rendszeres látogatást
tesz az irodákon a problémák megbeszélése, vala-
mint a dolgozói javaslatok „begyûjtése” érdekében.

A Hivatal egy épületbe telepítése csak új köz-
ségháza megépítésével oldható meg, melyhez
külsõ (pénzügyi) segítség igénybevételére is 
szükség van.

Összegezve: Törökbálint a mai napig is nagy-
mértékû fejlõdést mutat. Egyidejûleg jelen van 
a falusias és erõsen városiasodó mentalitás, az
ezeknek megfelelõ igények a polgárok részérõl.
Nagyon nehéz ilyen igényes, folyton változó
környezettel lépést tartani. Ehhez óriási segítsé-
get nyújt a minõségirányítási rendszer, melynek
betartása, betartatása komoly biztosíték a pol-
gármesteri hivatal számára.

Elõsegítené a fejlõdést a polgármesteri hiva-
talok szorosabb együttmûködése, de sajnos ma
még (méginkább mint két-három éve) a hivata-
lok vezetése elzárkózik, vagy nem igényli azt.
Sok jól kipróbált, jól mûködõ eljárást, módszert
vehetnének át egymástól, megtakarítva a „ta-
nulóidõt”.

A munkatársak jogszerûen, a Minõségirá-
nyítási Kézikönyvben, a szabályzatokban és
munkaköri leírásukban foglaltaknak megfelelõen,
a jogszabályi elõírásoknál rövidebb határidõvel,
udvariasan, megbízható szaktudással látják el
feladataikat. A folyamatok, eljárások mindenki
számára áttekinthetõk lettek. Polgármesteri és
jegyzõi fogadóórán panasszal egyre ritkábban
jelenik meg ügyfél. Kampánymunkákban önként,
nem utasításra vesznek részt a dolgozók, ez a
terület rang lett.

A feladatok ellátására nagyon jó hatással
lehetne, ha méltó munkakörülményeket lehetne
biztosítani a Hivatal dolgozói számára, szemben
a jelenlegi szétszabdalt, túlzsúfolt elhelyezéssel.
Véleményünk szerint az elért jó eredmények
ilyen körülmények között még értékesebbek,
tükrözik munkatársaink elhivatottságát, tenni
akarását. 

A kemény munkán túl mi kell egy jól mûködõ
minõségirányítási rendszerhez? Röviden össze-
foglalva: 
1. A vezetés legyen elkötelezett a rendszer

bevezetése, mûködtetése és fejlesztése mellett.
2. Olyan polgármester, aki elfogadja és be is tart-

ja az elõírásokat, észrevételeivel segíti a rend-
szer fejlesztését.

3. Olyan minõségmegbízott, aki megfelelõ tudás-
sal és tekintéllyel rendelkezik.

4. A munkatársak fogadják el és tartsák be a
rendszer elõírásait.

A VMMK minõségfejlesztéssel kapcsolatos
eddigi tevékenysége*

– Biermann Margit**– Kovácsné dr. Szigligeti Judit***–

*** A XIII. Magyar Minõség Héten elhangzott elõadás szerkesztett változata.
*** Igazgató, Veszprém Megyei Munkaügyi Központ.
*** Veszprém Megyei Munkaügyi Központ.

A minõségfejlesztési tevékenység szervezeti
keretei
A Veszprém Megyei Munkaügyi Központban a
minõségfejlesztési tevékenységbe bevonjuk a
szervezetben dolgozók széles körét. A Szervezeti
és Mûködési Szabályzat 2.4. pontja alapján létre-

hozott különbözõ csoportokban folyik a munka,
eltérõ funkciókkal és jogosítványokkal. 

– Igazgató: döntéshozó, feladatkijelölõ.
– FH minõségügyi vezetõ, ill. szakértõ: szak-

mai segítségnyújtás, képzés.



8 MAGYAR MINÕSÉG

– Minõségfejlesztõ Munkacsoport (MMCS): az
általános igazgatóhelyettes irányításával,
saját ügyrenddel mûködõ csoport, amely a
minõségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat
koordinálja, az elvégzett munkát bemutató
anyagokat megtárgyalja, intézkedéseket
döntésre elõkészít, ill. ellenõriz. Tagjai: jogi
és igazgatási osztályvezetõ, módszertani
szervezõ, veszprémi, várpalotai és a PHARE-
programban részt vevõ tapolcai kirendeltség
vezetõje. Az általában havonta egy alkalom-
mal megtartandó ülésein a minõségügyi 
szakértõ is részt vesz, üléseirõl emlékeztetõ
készül.
Folyamatban van az önálló minõségügyi fele-
lõs kijelölése is a belsõ képzési munkakört
betöltõ munkatárs személyében.

– Minõségfejlesztõ Körök: egy-egy önálló, a
szervezet minõségfejlesztésével kapcsolatban
álló súlyponti kérdés elemzésére létrehozott
team a VMMK vezetõibõl és munkatársaiból.
Tagjait az igazgató bízza meg. Helyzetfeltáró,
problémafelvetõ és intézkedésijavaslat-tevõ
szerepük van. Eddig létrehozott körök:
Szabályzatok Minõségi Kör, Képzési
Minõségi Kör, Tárgyi Feltételek Minõségi
Kör, Számítástechnikai Minõségi Kör,
valamint a Partnerazonosító Minõségi Kör.

– Értékelõcsoport (ÉCS): az, a vezetõkbõl és
tapasztalt, nagy szakmai gyakorlattal ren-
delkezõ munkatársakból (pl. kirendeltség-
vezetõ-helyettes) álló csoport, melynek fel-
adata a CAF-kérdõív szervezetre történõ
adaptálása és az évenkénti CAF-értékelés
elvégzése.

A minõségfejlesztéssel kapcsolatos
képzések
Ahhoz, hogy szervezetünk a minõségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységet megkezdhesse, folytas-
sa és eredményesen végezze, megfelelõ felkészítõ,
ismeretbõvítõ, módszertani és a különbözõ cso-
portmunkákat elõsegítõ tréningek megszervezé-
sére volt szükség.

Erre az eltelt idõszak alatt különbözõ formákban,
a minõségfejlesztés területén elismert elõadók
részvételével került sor:

– Minõségügyi alapismeretek: 4 óra elõadás
vezetõknek.

– Minõségre hangoló, Bevezetés a TQM világá-
ba: 16 óra tréning vezetõknek.

– CAF-értékelés módszertana: 4 óra elõadás
vezetõknek.

– Országos Szakmai Módszertani Minõség-
konferencián részvétel: igazgató, igazgató-
helyettes.

– Értékelõcsoport-felkészítõ: CAF-kérdõív,
kérdõívszerkesztés, csoportmunka, konszen-
zusteremtés, értékelés módszertana.

– Megyei Munkaügyi Nap: összes munkatárs
részére tájékoztató a minõségfejlesztéssel
kapcsolatos feladatokról.

A Munkaügyi Központ belépett az Európai Minõ-
ségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság
(EOQ MNB) tagjai közé, ezen belül is a közigaz-
gatási szekcióba. Ezzel együttjáróan kapjuk a
Minõség és Megbízhatóság címû folyóiratot,
amelybõl további, minõségfejlesztéssel kapcso-
latos ismeretekhez juthatunk.

A minõségfejlesztéssel kapcsolatos célokat
beépítettük a szervezet 2003. és 2004. évi kiemelt
céljai közé, azok a dolgozók egyéni feladatkitû-
zésében, valamint a teljesítményértékelésben is
kiemelt szerepet kaptak a projekt végrehajtásá-
nak idõszakában.

A minõségfejlesztési tevékenység során biztosí-
tottuk a megfelelõ kapcsolatot a szervezetkor-
szerûsítést segítõ PHARE-programmal.

2003 novemberében az igazgatói értekezleten
beszámoltunk a nálunk folyó munkáról, a PHARE-
programban részt vevõ kirendeltségek vezetõi
részére elõadást tartottunk, majd a Munkaügyi
Szemlében és a Megyeházi Tudósításokban is
cikket jelentettünk meg e témában.

A minõségfejlesztési folyamat fõbb elemeit és
azok kapcsolódásait szervezetünknél az alábbi
ábra szemlélteti:

Az egyes feladatok elvégzésénél alkalmaztuk a
különbözõ elemzési, értékelési és vezetési mód-
szereket, mint pl. SWOT-analízis, PDCA elv,
Radar diagram stb.

Helyzetelemzések, felmérések
A minõségfejlesztési tevékenység elsõ lépéseként
a Munkaügyi Központ helyzetelemzésére került
sor, amelynek keretében felmérésre kerültek a

Helyzetfelmérés és elemzés
          –      Partneri igények

– SWOT-analízis

Minõségügyi
dokumentumok

Minõségi körök
tevékenysége

Intézkedési terv
    – Javaslatok
       kidolgozása
    – Vezetõi fogadtatása

Szabályozások
elvégzése

Intézkedések
végrehajtása

Eredmények
mérése

CAF
szerinti

önértékelés
elvégzése

MINÕSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT
  a Veszprém Megyei Munkaügyi Központban
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partnereink és a dolgozók elvárásai a szervezettel
szemben, valamint elvégeztünk egy SWOT-ana-
lízist is. 

Kérdõíves felmérések:
– Ügyfélelégedettség-mérés valamennyi kiren-

deltségen.
– Önértékelés az ügyfél-elégedettségrõl.
– Humánszakszolgálat ügyfeleinek elégedett-

ségmérése.
– Dolgozóielégedettség-mérés.
– Vezetõi elégedettség mérése.
– Szervezeti háttér önértékelése.
– Munkáltatói elégedettség mérése.
Az ügyfél-elégedettségi és a dolgozói elégedett-
ségi felméréseket 2004 tavaszán megismétel-
tük, összesítésükben már tükrözõdött az idõ-
közben megtett intézkedéseink eredménye.

SWOT-analízis
A minõségfejlesztési modell kidolgozása során a
szervezet helyzetértékeléséhez a SWOT-analí-
zist használtuk fel, amely a minõségfejlesztési
programban az önértékeléshez kapcsolódó
eszköz. 
A SWOT-analízis alkalmazásával célunk volt
feltárni a munkaügyi szervezeten belüli
erõsségeket, a mûködés azon összetevõit, me-
lyeket magas színvonalon tud nyújtani a szer-
vezet, valamint a gyengeségeket, azokat a
területeket, amelyek nem kellõen vagy nem
kielégítõen fejlõdtek. Számba vettük a munka-
ügyi szervezet lehetõségeit és a veszélyeket,
valamint ezek összefüggéseit. 
A kérdõíves felmérések eredményei és az ezzel
párhuzamosan végzett helyzetelemzés alapján
kijelöltük azokat a súlyponti kérdéseket, ame-
lyeket a késõbbiek során a Minõségi Körök
részletesebben megvizsgáltak.

Minõségügyi dokumentumok, minõségcélok
és mutatók
A minõségfejlesztést folytató szervezetnek fontos
feladatát képezi az ún. minõségügyi dokumen-
tumok megfogalmazása és elkészítése, a szervezet
minõségpolitikájának kialakítása. Ennek keretén
belül 2003-ban az alábbi dokumentumokat készí-
tettük el:

– Stratégia.
– Küldetés.
– Értékrend.
– Minõségpolitika.
– Minõségcélok.

A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ – figye-
lembe véve a szervezet minõségpolitikájában
meghatározottakat – az alábbi minõségcélok
elérését tûzte ki feladatául:

– Kerüljön elõtérbe a partnerközpontú mû-
ködés, a belsõ és külsõ partnerek körének
meghatározásával, igényeik, elégedettsé-
gük megismerésével.

– A minõségfejlesztés épüljön be a munka-
társak mindennapi munkavégzésébe.

– Jöjjenek létre azok a munkacsoportok,
amelyek koordinálják, kezdeményezik és
végrehajtják a minõségfejlesztéssel kap-
csolatos feladatokat.

– Javuljon a munkafolyamatok szabályo-
zottsága és dokumentáltsága.

– Az erõforrás-gazdálkodás hatékonyságá-
nak javítása érdekében a meghatározó
folyamatok értékelését ki kell dolgozni, a
mérhetõ mutatók bázisán.

Küldetésünk:
A Veszprém megyei munkaerõpiac
hatékony mûködésének elõsegítése

a foglalkoztatás színvonalának növelése
érdekében. 

Értékrendünk:
Szakszerûség, jogszerûség, 

minõség – humánum – etika.

A minõségfejlesztési tevékenységünk eredmé-
nyességének mérésére kísérletképpen kialakítot-
tuk azokat a komplex mutatókat, amelyek
folyamatos figyelemmel kísérésével és elemzésé-
vel követjük a szervezet által kitûzött célok el-
érésének megvalósulását, mérjük az elvégzett
munka hatékonyságát.

A négy kiemelt mutatót a következõk szerint
határoztuk meg:

1. Az évente elvégzésre kerülõ partnerelége-
dettségi vizsgálatok megyei szintû szinte-
tizált mutatója haladja meg a 75%-ot.

2. A munkáltatók által bejelentett reális
munkaerõigényeket a munkaügyi szervezet
elégítse ki a sikeres közvetítések eredmé-
nyeként. (Sikeres közvetítések aránya a be-
jelentett betölthetõ munkahelyekhez viszo-
nyítva növekedjen.)

3. Az aktív eszközök felhasználásának haté-
konyságát jelzõ monitoringvizsgálat össze-
vont mutatójának megyei átlaga haladja meg
a 60%-os mértéket.

4. Az Általános Értékelési Keretrendszer
(CAF) szerinti önértékelés kilenc területé-
nek átlaga érje el a 2.00 értéket.

A mutatók a szervezet egészére vonatkoznak, de
azokon a területeken, ahol szervezeti egységre is
értelmezhetõ és mérhetõ, ott az elemzés részét
képezi az ún. részmutatók alakulásának vizs-
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gálata. Ezek kapcsolódnak az ún. Célorientált
Vezetési Rendszer (CVR) keretében már évek óta
megfigyelésre kerülõ mutatószámokhoz.

Az elõzõek szerint meghatározott minõségügyi
dokumentumok széles körben ismertté váltak
úgy a dolgozók körében, mint a partnereinknél.
Ehhez elkészítettük a minõségfejlesztési tevé-
kenység módszertani és kommunikációs stra-
tégiáját. Ebben szerepelnek azok a feladatok,
amelyek közvetítik ezt. Így rendelkeztünk a belsõ
intranet mûködtetésérõl, amelyre valamennyi
minõségügyi dokumentum és információ felke-
rül, így az a dolgozók széles körében megismer-
hetõ.

A kirendeltségeinken és a központban is,
valamint valamennyi kihelyezett rendezvényün-
kön (pl.: állásbörze, konferencia, pályaválasztási
napok) táblákon jelezzük küldetésünket és érték-
rendünket.

Minõségi Körök tevékenysége, intézkedési
javaslatok és Intézkedési Terv kidolgozása
A Minõségi Körök 2003. április és augusztus
hónapok között feladatkijelölés és meghatározott
munkaterv alapján végezték tevékenységüket. A
Körök tagjai többek között az alábbi területeken
végeztek helyzetelemzést, és fogalmaztak meg
javaslatokat:

– Humánerõforrás-fejlesztés, képzések, azaz a
szervezet személyi állományának minõség-
fejlesztése.

– Szabályozottság vizsgálata, amely keretében
áttekintést nyertek a szervezet mûködését
meghatározó jogi szabályozások, eljárásren-
dek, belsõ szabályzatok, ügyrendek, igaz-
gatói rendelkezések és a munkaköri leírások
rendszere. Javaslatok készültek a kirendelt-
ségi munka korszerûsítésére, az elavult
szabályozások felülvizsgálatára és azok egy-
séges formai megjelenésére.

– Vizsgáltuk a szervezet elhelyezését és tárgyi
eszközökkel történõ ellátottságát valameny-
nyi szervezeti egység szintjén. Itt megfogal-
mazást nyertek azok a szükséges intézke-
dések, amelyek révén az e területen lévõ
szûk keresztmetszetek feloldást nyerhetnek,
úgy az ügyfélfogadás és a dolgozók munka-
végzésének körülményei javíthatók, ezáltal
az elégedettség növelhetõ.

– Külön munkacsoport foglalkozott a számí-
tástechnikai kérdésekkel, ahol a hardver- és
a szoftverállomány került felmérésre. Az
elkészült javaslatok meghatározzák azokat a
prioritásokat, amelyeket a szervezet vezeté-
sének követni indokolt a számítástechnikai
eszközök beszerzésénél az elavultság csök-
kentése és adatvédelmi szempontból egy-

aránt. Ebben fogalmazódtak meg a korsze-
rûbb információáramlással kapcsolatos teen-
dõk és azok szabályozottságával kapcsolatos
elvárások (internet, belsõ levelezési rendszer
stb.).

– A partnereink azonosítását és az ügyfél-
elégedettségi, munkáltatói elégedettségi
vizsgálatok javasolt ütemezését ugyancsak
külön csoport vizsgálta. 

A Minõségi Körök komplex anyagait megtárgyal-
ta a Minõségfejlesztõ Munkacsoport, majd az ott
elfogadott intézkedésiterv-javaslatok kerültek a
vezetõi szintû értékelõ megbeszélésekre. Az itt
elfogadott javaslatok alapján állítottuk össze
2004. év elején az igazgatói utasítással elrendelt
Intézkedési Tervet, amely az elkövetkezendõ
idõszak rövid és hosszú távon megteendõ intéz-
kedéseit tartalmazza.

Az Intézkedési Terv végrehajtása a határidõk-
tõl függõen folyamatos, arról az érintett felelõsök
jelentést készítenek. Sajnos több intézkedési
pontban szereplõ fejlesztés az anyagi lehetõségek
függvénye, ezért megvalósítása – ismerve a
lehetõségeinket – a jövõre nézve nem túl biztató.
Számos olyan javaslat is megfogalmazásra került,
ahol a döntési jogosultság nem a szervezetünknél
van (pl.: informatikai fejlesztés, jogszabály-változ-
tatás, ingatlanvásárlás stb.).

CAF-értékeléssel kapcsolatos feladatok
A minõségfejlesztéssel kapcsolatos eddig felsorolt
és elvégzett feladatok közvetve mind azt a célt
szolgálják, hogy a Veszprém Megyei Munkaügyi
Központ a CAF szerinti önértékelés során minél
jobb eredményeket tudjon elérni.

Az értékelési folyamat menetének „kikísér-
letezése” is a projekt feladata volt. 2003 tavaszán
a vezetõi körben egy rövid felkészítés után
elvégeztünk egy ún. „Próbaértékelést”, amelynek
eredményeit hasznosítottuk a további munkában.
Ezt követõen kijelöltük a szervezetnél az Értékelõ-
csoport tagjait, akik feladata a továbbiakban az
értékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése.
Számukra októberben felkészítõ tréninget szer-
veztünk, ahol a CAF-kérdõív szerkezetének és tar-
talmának megismerése és az azzal kapcsolatos
kérdõívszerkesztés módszertana mellett a cso-
portmunka és a konszenzusteremtés gyakorlása
volt a cél.

A csoport elvégezte a kérdõív kérdéseinek az
ÁFSZ-re történõ adaptálását, azaz az ún. indiká-
torkérdéseknek a szervezetünk sajátosságait
figyelembe vevõ átalakítását.

2004 márciusában került sor a Veszprém Me-
gyei Munkaügyi Központ önértékelésének elvég-
zésére és az eredmények kiértékelésére. 
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A kiértékelés során megállapítottuk, hogy az
elmúlt idõszakban megfelelõ intézkedéseket tet-
tünk az egyes kritériumokban megfogalmazottak
tekintetében, több helyen már a visszacsatolás 
is megtörtént, míg egyes témáknál a további
lépések az elkövetkezendõ idõszak feladatait
képezik. A projekt keretében végzett minõségfej-
lesztési munka alapján pályázatot nyújtottunk be
a „Magyar Közigazgatási Minõségdíj”-ra, majd a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
által kiírt Veszprém Megyei Minõségdíj-ra is.

Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter 2004.
július 1-jén, a Köztisztviselõk Napja alkalmából
rendezett központi ünnepségen, Kecskeméten
adta át elsõ alkalommal a Magyar Közigazgatási
Minõségdíjakat. A 37/2003. (VIII. 14.) BM ren-
delettel alapított Díj célja a minõségügyben
kiemelkedõ eredményt felmutató közigazgatási
szervek tevékenységének elismerése. 

A 2004. évi Magyar Közigazgatási
Minõségdíj elnyerésére kiírt pályázatra össze-
sen 16 érvényes pályamû érkezett be. A pályáza-
tokat a közigazgatás és a minõségügy elismert
elméleti és gyakorlati szakembereibõl álló
Magyar Közigazgatási Minõségdíj Bizottság négy
albizottsága értékelte. Az öt nyertes szervezet
egyike a Veszprém Megyei Munkaügyi
Központ volt.

További feladataink
A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ az eltelt
két év alatt, úgy érezzük, jelentõs lépéseket tett a
minõségfejlesztés területén. Beindítottuk azokat
a kezdõ folyamatokat, amelyek a késõbbiek során
már a napi munkánk részévé válnak. 

Az évente elvégzendõ önértékelés mellett az
elégedettségvizsgálatok ciklikus megismétlésére
kerül sor.

A projekt zárásaként október 26–27-ére a
Foglalkoztatási Hivatal támogatásával Balaton-
füreden „Minõségfejlesztés az Állami Foglalkoz-
tatási Szolgálatnál” címmel országos konferenciát
szerveztünk, ahol a minõségfejlesztéssel kapcso-
latos elméleti elõadásokon túl szekcióülések
keretében átadjuk tapasztalatainkat a más
megyei munkaügyi központok vezetõ munkatár-
sai részére. Elkészült a minõségfejlesztési modell
ún. módszertani kézikönyve  is, amelyben össze-
foglaltuk az egyes munkafolyamatok fõbb lépé-
seit, a mellékletek pedig tartalmazzák a külön-
bözõ mintakérdõíveket és értékelési táblákat,
valamint egyéb dokumentumokat. Az anyag
nyomtatott példányát és elektronikus változatát a
konferencián adtuk át.

A Veszprém Megyei Munkaügyi Központnál
folyó minõségfejlesztési tevékenység eddigi ta-
pasztalatai alapján megfogalmazhatóak azok az

elõnyök, amelyek e munka révén a szervezet
számára hasznosulhatnak, ill. azon hátrányok,
amelyek nehézséget jelentenek számunkra. 

A rendszer elõnyei:
– A minõségfejlesztési tevékenység biztosítja 

a szervezet által kitûzött minõségcélok
elérését.

– A vezetés részletes információkat, szakmai
elemzéseket kap a saját és az apparátus mû-
ködésének elemeirõl.

– Új vezetési, szervezési technikák és módsze-
rek alkalmazhatóak, állandó fejlesztési és
megújulási készséget indukál.

– Több információ áll rendelkezésre a straté-
giák kialakításához a döntések meghozata-
lához.

– A dolgozók széles köre bevonható a tevé-
kenységbe, megismerhetõ véleménye.

– A partnerközpontú mûködés eredményeként
növekszik a külsõ és a belsõ partnerek
elégedettsége a szervezet mûködésével kap-
csolatban.

– A szervezet könnyebben integrálódik az EU
közigazgatási, ill. közszolgálati szervezetei-
nek rendszerében, biztosított a benchmar-
king (összehasonlítás mások hasonló ön-
értékelésével).

– Egyszerû és költségtakarékos, és jól össze-
kapcsolható az egyéni teljesítményértékelési
rendszerrel.

Tapasztalt nehézségeink (hátrányok):
– Nagyon sok adminisztrációt, papírmunkát

igényel.
– Jelentõs energiát igényel munkatársainktól

a folyamatos napi szakmai munka mellett.

A modellkísérlet a projektterv értelmében a
minõségirányítási modell megyei szervezeti szin-
tû kidolgozását és bevezetését tûzte ki célul. Az
Európai Unióban az állami foglalkoztatási szol-
gálatok korszerûsítését célzó fejlesztések fóku-
szában a helyi (regionális), a magyar rendszernek
megfelelõ kirendeltségi szintû irodák állnak. 
Ezt bizonyítja az ÁFSZ modernizációját segítõ
PHARE és Humánerõforrás Operatív Program
1.2. programjának beindítása is. Az ÁFSZ rend-
szerében a döntési mechanizmusok és hatáskör-
megosztások jelenleg nem teszik lehetõvé a
tisztán kirendeltségszintû minõségirányítási
rendszer bevezetését, de az EU-s tendenciák,
továbbá a modellkísérlet tapasztalataiból levon-
ható következtetések alapján megállapítható,
hogy célszerû kidolgozni és kipróbálni a kiren-
deltségszintû minõségirányítási rendszert is a
modellkísérlet teljessé tétele érdekében.
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A kirendeltségszintû alkalmazás vélhetõen
eredményes lesz több olyan, az eredeti célkitûzés-
ben megfogalmazottak elérésében, amelyeket
jelenleg nem sikerült maradéktalanul teljesíteni.
A kirendeltségszintû adaptáció közvetlen módon
segítheti:

– a partnerközpontú mûködés közvetlen hatá-
sainak gyorsabb megvalósulását,

– a minõségszemléletnek a napi munkavégzés-
be történõ beépülését,

– a folyamatok minõségbiztosításának tényle-
ges megvalósulását,

– a teljesítménymutatók értékelésen nyugvó
folytonos javítását, a minõségfejlesztés gya-
korlattá válását.

A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ dolgozói
készek a munka további folytatására, amit
megkövetel, ill. elvár tõlünk a 2004. évben meg-
szerzett elismerés is.

A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság 
a minõség útján*

– Dr. Ignácz István**–

A Fõkapitányság fõbb jellemzõi
Pest megyében 13 rendõrkapitányság, 32 rendõr-
õrs és 114 körzeti megbízotti székhely található. 

A megye Budapest után az ország lélekszám sze-
rint második legnagyobb közigazgatási egysége.
Népességének száma évrõl évre folyamatosan nõ,
egyre többen költöznek ki Budapestrõl a fõváros
környéki településekre. Az agglomeráció népes-
sége egy évtized alatt 18%-kal emelkedett. Ez a
változás a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
munkáját alapvetõen befolyásolja.

A megyében 31 város, 34 nagyközség és 121 község
alkotja a települések összetételét (186). Az ország
népességének több mint 10%-a Pest megyében él.
Területe 6394 km2 (az ország területének közel 
7%-a), ezzel a megyék között a harmadik. A
Budapest körüli elhelyezkedésébõl adódóan (az
agglomerációs övezetet 78 település alkotja) a
fõváros hatásai nagymértékben érvényesülnek.
(Országos viszonylatban Pest megye Budapest
után bûnügyi szempontból a legfertõzöttebb.)

A sugaras úthálózat miatt a megyén halad át az
összes autópálya (M1, M3, M5, M7, M0) és számos
fõközlekedési fõútvonal, vasútvonal. A megye
úthálózata 7283 km, ezáltal óriási az átmenõ,
tranzitforgalomból adódó közlekedési leterhelt-
ség, amelyet Budapest peremrészein, illetve a
szûkebb agglomerációban felépült bevásárló-
központok (melyek száma 27) fokoznak.

A megyében 2022 rendõr dolgozik, 546 lakosra
jut egy rendõr. (Ez meglehetõsen rossz arány a
385 lakos/rendõr országos átlaghoz képest.)

A minõségfejlesztés igényének 
megfogalmazódása
A minõségi munka, a szolgálat, a szolgáltatás már
hosszú idõ óta része a Pest Megyei Rendõr-fõka-
pitányságon folyó munkának. A kedvezõtlenebb
feltételek állandó jelleggel kényszerítõ erõvel ha-
tottak a fõkapitányság vezetésére, hiszen meg-
újulás és hatékonyságnövelés nélkül nem tudtunk
volna megfelelni az elvárásoknak. 

A Fõkapitányságon azzal a céllal indítottuk el a
minõségfejlesztési folyamatokat, hogy a fõ tevé-
kenységi formák (bûnügyi munka, közrendvédel-
mi, közlekedésrendészeti és igazgatásrendészeti
tevékenység) eredményesebbek legyenek. Haté-
konyabbá váljon a gazdasági, pénzügyi munkánk,
s a korszerûbb humánerõforrás-gazdálkodás
következtében képzettebbek legyenek a dolgo-
zóink.

A Fõkapitányság vezetése kiemelten kezeli a
TQM három alapelemét (az állampolgárokra való
összpontosítást, a rendõri tevékenységek, folya-
matok állandó javítását és a vezetõk, beosztottak
teljes elkötelezettségét). 

A rendõrség hierarchikus felépítését a beosz-
totti állomány közvetlen felügyelete magyarázza.
Ilyen szervezõdés mellett a célok kitûzése, a dön-
téshozatal a felsõbb szintre összpontosul, míg a
legalsó szintre a végrehajtás jut.

Fõkapitányságunk menedzsmentje úgy gon-
dolta, hogy ha példát mutat szemléletváltásból, s
amellett a TQM-módszereket alkalmazza és alkal-
maztatja, akkor lassan, de változik a vezetõi
felfogás, s ezáltal javulnak az eredményeink is. A
vezetés érdekelt abban, hogy dolgozóit megtartsa,
személyzeti politikánk fõ célkitûzése a hosszú

** A XIII. Magyar Minõség Héten elhangzott elõadás szerkesztett változata.
** Dandártábornok, rendõr fõkapitány; Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság.
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távú foglalkoztatás. Figyelünk arra is, hogy dolgo-
zóink sikerrel egyeztessék össze munkájukat a
magánéletükkel. A hierarchikus szervezet meg-
változott szemléletmódját, a hagyományokon ala-
puló konzervatizmus alapjainak gyengülését leg-
jobban az mutatja, hogy a Váci Rendõrkapitány-
ságunk a Szociális és Családügyi Minisztérium
„Családbarát munkahely” pályázat különdíjasa
lett 2002-ben.

Az állampolgárokra, ügyfelekre való
összpontosítás
A Fõkapitányság feladata, hogy Pest megye
területén garantálja a közbiztonságot és az állam-
polgárok ügyeiben eljárjon. Nálunk a termék
tehát a közbiztonság, valamint az ügyintézés. A
vevõ pedig az állampolgár, a közlekedõ ember, a
saját dolgozóink, az ügyfél, a panaszos, a károsult,
az áldozat, a közlekedési balesetet elszenvedõ,
akiknek szolgáltatásként biztonságot, kulturált
ügyintézést, gondos és szakszerû vizsgálatot,
illetve empatikus magatartást kell nyújtani.

Munkánk során kiemelten kezelendõ az önkor-
mányzatok, az ügyészség, a bíróság, a lakosság, 
a szakirányító és az ellenõrzést végzõ személyek
véleménye, de idesorolnánk a munkatársaink
észrevételeit is.

Nélkülözhetetlen volt a kiindulóhelyzet rögzítése,
az EFQM-modell alapján kidolgozott Rendõrségi
Kiválósági Modell szerinti önértékelés elvégzése.
A Fõkapitányság 2002. évben az önértékelést
ilyen formában pénzügyi fedezet hiányában nem
végezhette el, de megszerveztük a folyamatos vis-
szacsatolást:
– Információszerzés, véleménykérés az önkor-

mányzatok, vállalatok, ügyészség, bíróság, pol-
gárõrség és a lakosság körében.

– A vezetõk részérõl nyitott ajtó program meg-
hirdetése.

– A panaszok, bejelentések elemzése, értékelése.
– Részvétel a képviselõ-testületek ülésein.
– Együttmûködési megállapodások kötése.
– Bûnmegelõzéssel, közbiztonsággal foglalkozó

fórumok szervezése.
– A hasznos információk kommunikálása a mé-

diában.
– Kérdõíves felmérés a megye 186 önkormány-

zati képviselõ-testülete körében.
– A katalizátorszerep felvállalása, amelyben a

fõkapitányság vezetése összefogja a közbizton-
ságért tenni tudó intézményeket, vállalatokat
és személyeket.

A visszacsatolás és mérés módszere – az önkor-
mányzatok kivételével – a közvetlen kapcsolatra

épülõ beszélgetés volt. Szakmai ellenõrzések
alkalmával az ügyészségen, bíróságon, néhány
civil szervezetnél, intézménynél és a lakosság
körében is tájékozódtunk az együttmûködésrõl, 
a helyi rendõri munkáról.

2002 augusztusában, a Pest Megyei Közgyûlés
elnökének támogatásával, kérdõívvel fordultunk
valamennyi megyei település képviselõ-testületé-
hez. A 18 kérdést tartalmazó kérdõívünk a helyi
rendõri munka és az együttmûködés erõsségeit és
hibáit kívánta feltárni. A megkeresett 186 megyei
település közül 164 helyrõl érkezett vissza a
kérdõív (ez 88%-os visszaküldési arány). A levél-
ben – melyben a fõkapitányság vezetése kiküldte
a kérdõívet – ígéretet tettünk arra, hogy felméré-
sünknek kézzelfogható eredménye lesz, tehát
lehetõségeink függvényében megoldjuk a felme-
rült problémákat. 

A különbözõ szintû vezetõi fórumokon egy-
értelmûen megfogalmazódott, hogy a közbizton-
ság szavatolása nem kizárólagosan állami feladat.

A Fõkapitányság feladata Pest megye közbiz-
tonságának garantálása, ezért nekünk kell össze-
fogni a közbiztonságért tenni akaró és tudó szer-
vezeteket, intézményeket, a civil és üzleti szférát
és magát a lakosságot. Ez a partnerség Pest me-
gyében példaértékû, mivel az önkormányzatok
támogatásával mi vállaltuk fel a katalizátor-
szerepet. Nemcsak a fõkapitánynak és a kapitány-
ságvezetõknek kell törekedniük az együttmûkö-
désre, azt a maguk szintjén gyakorolni kell a
parancsnokoknak, a körzeti megbízottaknak, a
nyomozóknak és a járõröknek is. 

A felmérés tapasztalatainak összegzésére 2002.
december 5-én „Gondolkodjunk együtt Pest
megye közbiztonságáért” címmel a megye vala-
mennyi polgármesterét, országgyûlési képviselõ-
jét és a Pest Megyei Közgyûlés elnökét fórumra
hívtuk. Bemutattuk a hatékonyság növelésére
szolgáló terveinket, vendégeink pedig elmondták,
hogy miben tudnak a segítségünkre lenni. Meg-
vitattuk azt is, hogy ki és mit tehet a jobb
együttmûködés érdekében. A hozzászólásokból, a
hozzánk intézett kérdésekbõl örömmel állapítot-
tuk meg, hogy a jelenlevõk hozzánk hasonlóan
felelõsséget éreznek a megye lakosságának, intéz-
ményeinek közbiztonságáért.

A következõ fórumra – az elõzõ folytatásaként –
2004. április 14-én került sor, az eddigi tapasztala-
tok és a további teendõk megbeszélése céljából.

A folyamatos fejlesztés módszerei
Fõkapitányságunkkal szemben elvárás, hogy a
meglevõ feltételekkel kell a legjobb eredményt
elérni. 

2002. május 1-jei hatállyal hoztuk létre a
Minõségfejlesztési és Ellenõrzési Szolgálatot.
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Az új szervezeti egység feladata a szervezettel, a
tevékenységgel kapcsolatos fejlesztõfunkciók fel-
erõsítése, valamint a stratégiában való gondol-
kodás meghonosítása, a mûködési hibák feltárása
és ezek elõfordulásának megakadályozása.

A PDCA elv a folyamatos javítás módszere, mely
a fejlõdés nélkülözhetetlen eleme.

2002 májusában egy önfejlesztésre és önellen-
õrzésre inspiráló tervezõ-beszámoltató rendszert
dolgoztunk ki, melyben a TQM alapvetõ fejlesz-
tési stratégiáját követve, a PDCA elv alapján a
vezetõink havi rendszerességgel, önállóan hatá-
rozták meg a legaktuálisabb fejlesztési területeket,
és önellenõrzéssel regisztrálták az eredményeket.

A vezetõk havi rendszerességgel beszámoltak
az elõzõ hónapra kitûzött célok megvalósításáról,
a tervbe vett külsõ kapcsolatok megtörténtérõl,
valamint azok minõségérõl, a jelentés második
részében pedig meghatározták következõ hónapra
a célokat és a tervezett kapcsolatokat.

A 2003-as évtõl a havi tervezõ-jelentõ rendszer
helyett, az erre építkezõ, viszont hosszabb távra
elõremutató, elõrelátást és elõregondolkodást
igénylõ, éves Cselekvési és Fejlesztési Terv elké-
szítését kértük.

Az új rendszer szerint a szervezeti egységek
vezetõi havonta tesznek jelentést az éves straté-
giai célok idõarányos megvalósulásáról, értékelik
a saját maguk és az általuk irányított egység
tevékenységét. 

A PDCA elv alkalmazásával indult projektjeink:
– Hatékonyabb kommunikáció.
– Pénzeszközök lebontása (keretgazdálkodás).
– Pályakezdõ rendõrök beilleszkedésének segítése.
– Romológiai projekt.
– Innovációs adatbank.
– „Közlekedik a nyuszi, közlekedik a mikulás”

közlekedési projekt.
– „Kerékpárosok védelmében” projekt.
– „Õket is hazavárták” (Dabas Rk.-projekt).
– „Tanyás települések közbiztonságáért” projekt.
– „Fiatalkorúak védelmében” (a hollandiai Fries-

land tartomány rendõrségével közös projekt).
– „Minõsített rendõr” projekt (pályázat zászló-

sok és tiszthelyettesek részére).

Brainstorming és teammunka összekapcso-
lódik munkánkban, alkalmazásuk nélkül nem
lennénk sikeresek többek között az életellenes
bûncselekmények és a pénzintézetek sérelmére
elkövetett rablások felderítésében, és nem tud-
nánk például a Forma–1 Magyar Nagydíj rendõri
biztosítását eredményesen megoldani stb.

A munkatársak ötletei, a jó csapatmunka azt
eredményezte, hogy 2002-ben és 2003-ban vala-

mennyi életellenes, pénzintézetek és benzinkutak
sérelmére elkövetett bûncselekmény tetteseit fel-
derítettük.

A 2001. év elsõ felében ideiglenesen lépéshát-
rányba kerültünk a bûnözõkkel szemben. Az álta-
lunk felügyelt autópályákon, autóutakon elsza-
porodtak az ún. „trükkös lopások”. Az év elsõ öt
hónapjában 211 ilyen jellegû bûncselekmény tör-
tént mûködési területünkön. A probléma meg-
oldása érdekében többször kellett összeülnünk
ötletbörzére. Akciócsoportot hoztunk létre, hogy
állandó ellenõrzés alatt tartsuk a veszélyeztetett
útvonalakat, és az elkövetõk alattomos módsze-
reire a média útján, valamint többnyelvû felvilá-
gosító szórólap segítségével készítettük fel a
közlekedõket. 

Sikeresen megoldottuk a feladatot, a „trükkös
lopások” száma fokozatosan csökkent, s a 2003.
év utolsó öt hónapjában ilyen jellegû bûncselek-
mény már nem volt. 

Benchmarkingtevékenység
Mostanra a Fõkapitányság az élenjárók egyike
lett. Eddig is és a jövõben is készségesen segítünk
azoknak, akik igénylik. Ezenkívül mi is sokolda-
lúan összevetjük fõkapitányságunk és a többi
rendõr-fõkapitányság, valamint a kapitánysága-
ink teljesítményét a legjobb gyakorlat azonosítása
és továbbadása céljából.

Az idei Forma–1 Magyar Nagydíj biztosításán
Belgiumból érkezett rendõrök vettek részt a
legjobb gyakorlat tanulmányozása és átvétele
érdekében. 

Minõségmutatók alkalmazása
A TQM szerinti mûködés egyik legfontosabb
alapelve a folyamatos fejlesztés, a mutatószámok
alkalmazása pedig lehetõvé teszi teljesítményünk
folyamatos figyelemmel kísérését, a gyenge ered-
mények esetén történõ beavatkozást.
A PMRFK eredményes és hatékony munkavég-
zése érdekében is szükséges, hogy teljesítményün-
ket számszerûsített formában, mutatószámok
segítségével folyamatosan mérjük. 

A rendõrszakmai mutatószámokon kívül fo-
lyamataink mûködésének hatékonyságát a követ-
kezõ minõségmutatók alkalmazásával mérjük:

Michigani fluktuációs hányados:
Az emberi erõforrás vonatkozásában a munkaerõ,
illetve az állomány teljes mozgásának, fluktuá-
ciójának elemzéséhez használható.

Adott idõszakban bármely okból eltávozottak
számát viszonyítja az átlaglétszámhoz. A mutató-
szám értékeinek (félévente történõ) figyelemmel
kísérése fontos információt ad a vezetésnek arról,
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hogy a munkaerõ-ellátottság milyen mértékben
biztosított a szervezet feladatainak végrehajtásá-
hoz. 

A bevezetésével elérni kívánt minõségcél az
állománymegtartó képesség javítása.

Panaszhányados:
A megalapozott panaszok számának aránya az
összes panaszok számából (elsõsorban a rendõri
intézkedésekkel kapcsolatos panaszokat vizs-
gáljuk).

Minõségcél: a panaszok számának csökkentése,
ezáltal az állampolgári elégedettség fokozása.

A jövõben további, újabb mérõszámok beveze-
tését tervezzük tevékenységünk hatékonyságá-
nak figyelemmel kísérésére, amelyeket majd egy-
ségesíteni kívánunk a rendõri szerveknél a
benchmarkingtevékenység kiterjesztése érdeké-
ben.

A TQM alkalmazásának eredményei 2 év
után
– A TQM-elvek meghonosodása a belsõ rendsze-

rekben.
– A modernizációs folyamatok beindulása.
– A korszerû vezetési kultúra terjedése.

(Szemlélet- és kultúraváltás fokozatos meg-
valósulása.)

– Az együttmûködés, partnerség országos vi-
szonylatban példaértékû lett.

– A konfliktuskezelés javult.
– A TQM alapján eredményes projektek indul-

tak.
– Az állampolgári és a dolgozói elégedettség javult. 
– Munkatársainkat nagyobb mértékben sikerül

bevonni a folyamatok javításába, fejlesztésébe.
– Mindezek eredményeként a számszerûsített

eredmények az alábbiak szerint javultak:
az ismertté vált bûncselekmények száma
csökkent;
a vagyon elleni bûncselekmények (lopás, betö-
réses lopás, hétvégi házba betörés, gépkocsi-
lopás) száma jelentõs mértékben csökkent;
a fegyveres rablások száma csökkent;
a „trükkös lopások” száma csökkent, és az utób-
bi idõben az ilyen jellegû elkövetés megszûnt;
a fenti kategóriákban az eredményességi muta-
tóink javultak;
valamennyi életellenes bûncselekményt, pénz-
intézetek és benzinkutak sérelmére elkövetett
rablást felderítettünk.

A Rendõrségi Kiválósági Modell szerinti
önértékelés
2003 õszén a Rendõrségi Kiválósági Modell
(RKM) alapján – a Miskolci Egyetem közre-

mûködésével – elvégeztük a szervezet teljes
önértékelését. 

Az értékelés végrehajtására elsõként projekt-
tervet készítettünk, melyben meghatároztuk a
konkrét feladatokat, azok határidejét és a fele-
lõsöket. A szervezeti önértékelés során nagy
hangsúlyt fektettünk a sajtón keresztül történõ
kommunikációra, a lakossági elégedettségmérés
publikálására. 

Az önértékelés keretében a következõket vizsgál-
tuk: 

Dolgozói elégedettség:
A Somogy MRFK által készített számítógépes
program segítségével végeztük el a dolgozói elége-
dettség felmérését. Az állomány 90%-a vett részt
a kérdõívek kitöltésében, összesen 1900 fõ. 

Lakossági elégedettség: 
A polgárõrség bevonásával, névkitûzõvel ellátott
kérdezõbiztosok végezték a kérdõíves felmérést,
az illetékességi területünkön élõ 14 év feletti
lakosságból összesen 4188 fõt kérdeztünk meg, 
a mintavétel összetételét tekintve reprezentatív
volt.

Társadalmi megítélés:
A kapitányságok területén mûködõ társadalmi
szervezetek (cégek, alapítványok, iskolák, egy-
házak stb.) vezetõinek postán küldtük el a kérdõ-
íveket, összesen 618 szervezet véleményét kértük
ki a helyi rendõri tevékenységet illetõen.

Az önértékelés eredményei alapján határoztuk
meg az erõsségeket és a fejlesztendõ területeket.

A fejlesztendõ területek priorizálását követõen,
az azok javítását és erõsítését szolgáló fejlesztési
projektek megfogalmazása és elindítása még nem
zárult le teljesen.

További feladataink
– A fejlesztendõ területek javítására megfogal-

mazott projektek végrehajtása, eredményessé-
gük értékelése.

– A projektek hatására történt változások fel-
térképezése érdekében újabb önértékelés elvég-
zése 2 év elteltével.

– További TQM-eszközök, hatékonyságot javító
minõségtechnikák bevezetése és elterjesztése
minden kapitányságunkon.

– Rendszeres benchmarkingtevékenység folyta-
tása a többi rendõr-fõkapitánysággal és civil
szervezettel.

A fejlesztéseink és elérni kívánt további sikereink
forrása lehet:
– folyamatosan informálódunk a lakosság, a
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települések, cégek és intézmények, valamint
dolgozóink elvárásairól;

– pontosan ismertek és elfogadottak a céljaink a
dolgozóink körében;

– a felsõbb vezetés (BM, ORFK) is támogatja
tevékenységünket;

– odafigyelünk a dolgozóinkra (képzések, pozitív
munkahelyi légkör);

– mindenki tudja, hogy miért felelõs és milyen
hatáskörrel rendelkezik; 

– rendszeresen vizsgáljuk a célok megvalósulásá-
nak szintjét;

– megszervezzük a rendszeres visszacsatolást,
visszajelzést.

„A hibák megszüntetése fontos, de ahhoz, hogy
egy szervezet számottevõen fejlõdni tudjon, elõre
kell tekinteni.” – tanítja Shoji Shiba professzor.

Ez az elõretekintés jelent meg a mi straté-
giánkban, minõségfejlesztési törekvéseinkben.
Ennek egyik megnyilvánulása a kapott elismerés.
Fõkapitányságunk a minõségfejlesztés területén
eddig elért eredményei elismeréseként 2003
novemberében Shiba-díj-nyertes lett a köz-
szolgálati kategóriában, s így tevékenységünk
bizonyíték arra, hogy a TQM-vezetésfilozófia és
-módszer nem csak a gazdaságban, az iparban
hasznosítható, hanem a közszolgálatban, ezen
belül a rendõrség szerveinél is.

A minõségfejlesztés kezdeti tapasztalatai 
a Határõrségnél*

– Dr. Teke András PhD**–

A XXI. század sok más jelzõ mellett egyértelmûen
magán fogja hordozni a globalizáció évszázada
megnevezést. A pozitívumokkal és az ezzel járó
kockázatokkal jellemezhetõ folyamatok alól az
állami és közigazgatási szervezetek sem von-
hatják ki magukat. A korábbi jellemzõ vonások: 
a viszonylagos zártság, kiszámíthatóság, foglal-
koztatásbiztonság, stabil költségvetés már törté-
nelemnek számítanak, és a rendvédelmi szervek
is egy sajátos kényszerhelyzetbe kerültek. Ponto-
san kifejezve: a túlélésért folytatott versenyhely-
zetbe. Ezt a folyamatot a 2001. szeptember 11-ei
események még inkább elmélyítették, és a bizton-
ság felértékelõdésével még tovább nõttek az
elvárások. Ugyanakkor az egész világon meg-
figyelhetõ egy folyamat, amely az állami mûkö-
dési költségek lefaragását célozza meg, s mi sem
természetesebb, mint az, hogy mindezt a költ-
ségvetési szervek érzik meg elõször. 

Egy paradox helyzet alakult ki, amit meg kell
oldani. Az EU-csatlakozás és a teljes jogú schen-
geni csatlakozásra való felkészülés a folyamatot
még inkább katalizálja, s az elvárások megfogal-
mazása is konkrét jelleget öltött. 

Ki lehet mondani, hogy a rendvédelmi szer-
vek jövõtervezési kényszerhelyzetbe kerül-
tek, stratégiát kell(ett) alkotniuk, stratégiai
célokat kitûzni és megtervezni a hozzájuk
vezetõ utat.

Mi a stratégia lényege: érvényesülés, túlélés,
fennmaradás. A rendvédelmi szervek, így a

Határõrség sincs abban a helyzetben, hogy „ter-
méket” váltsanak, kivonuljanak a „piacról”, vagy
gyökeresen átalakítsák „termékszerkezetüket”. 
A meglévõ struktúrák keretei közt, a meglévõ
kondíciókra alapozva kell valami újat, új minõ-
séget létrehozni.

Milyen típusú stratégiák születhetnek: fejlesztõ
–visszafejlesztõ, adaptív, kompromisszumos stb. 

A legcélravezetõbb az adaptációra épített
jövõtervezés. Mit lehet tenni? A meglévõ erõfor-
rásokat hatékonyan kihasználni, s újakat keresni.
Nem a költségvetés korlátozott volta miatti
Tiborc-panaszra van szükség, hanem meg kell
vizsgálni az erõforrások teljes körét, lehetõségeit,
így a humánerõforrás-gazdálkodást, az informá-
ciókból adódó lehetõségeket (az információ ön-
magában is erõforrás), a technológiai váltás-
korszerûsítés megoldásait. Ha a tartalékok elfogy-
tak, a folyamatok racionalizálása, a környezeti
megítélés javítása, a teljes körû forrásgazdál-
kodásban a minõségi folyamatokra alapozva még
van mit keresni.

A szûkebb és tágabb környezetben a minõség
meghatározó tényezõvé vált, így az elvárások és
lehetõségek összhangja megteremtéséhez is a
hatékonyság, a hatásosság, a minõség látszik
járható útnak.

Ez a felismerés nem isteni szikraként pattant
ki a Határõrség vezetõinek fejébõl, hanem egy
szerves fejlõdés eredménye, a tanulási folyamat
markáns megnyilvánulása. 

** A XIII. Magyar Minõség Héten elhangzott elõadás szerkesztett változata.
** Hõr. ezredes, STMFOV.
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Korábban is voltak kezdeményezések, fõleg a
határforgalom ellenõrzésére vonatkozóan: „biz-
tonságos, gyors, kulturált”; vagy az általános
tevékenységre „törvényes, szakszerû, hatékony”,
azonban átfogó, teljes szervezetet érintõ minõ-
ségügyi megoldásokra várni kellett. A BM
2003–2006-ra szóló közigazgatási és rendvédelmi
ágazati stratégiája már tartalmazza a minõségi
célok megfogalmazását, a Határõrség a minõségi
tevékenységet stratégiai feladatként kezeli.

2004 elején került elfogadásra a „Határõrség
minõségfejlesztési és innovációs programja”,
ennek keretében 2004 végéig végrehajtásra kerül
a speciális rendvédelmi CAF önértékelése,
amelynek eredményei már részét képezik a 2005.
évi feladatmeghatározás anyagának, kialakításra
kerül a Határõrségi Innovációs Adatbázis
(tervezett bevezetése a 2005. év elején), illetve a
társ rendvédelmi szervek tapasztalatait figyelem-
mel kísérve, a saját eredmények minõségközpon-
tú elemzésével folyik a Határõrségi Kiválósági
Modell kialakítása.

Ez így szépen hangzik, de korántsem mennek
ilyen simán a dolgok. Az emberek, ahogy az ter-
mészetes szokott lenni, tartanak az újtól. Már
2003 augusztusában elkezdtük az útkeresést.
Kérdéseket tettünk fel magunknak, kikértük a
környezet véleményét is. Biztatást bõségesen kap-
tunk, de ha a költségvetésre került a szó, a biz-
tatás már kevésbé volt intenzív. Tanulmányoztuk,
hogy mit lehetne adaptálni, mi felelne meg legjob-
ban a határõrségi specifikumoknak, természete-
sen, mire van keret. Egy központi, 10 területi és
130 körüli helyi szerv helyzetét kellett áttekin-
teni. Az uniformizálás ellenére jelentõs különb-
ségek vannak az egyes határviszonylatok és
határszakaszok között. Ráadásul egy teljes rend-
védelmi szervet átfogó minõségfejlesztésre hazai
példát nem találtunk. A tervezett költségvetési
kereteket az elöljáró szerv nem fogadta el, ezért
„minõségi” megoldást kellett találni.

Komoly elméleti és tapasztalati segítséget kap-
tunk az ORFK akkori Fejlesztési Programiro-
dájától, azoktól az MRFK-któl, akik már elkezd-
ték a minõségfejlesztést és a BM Közigazgatás-
szervezési és Közszolgálati Hivatalától.

A vezetõi döntés a rendvédelmi CAF-önértéke-
lésre esett, de a teljes szervezetre vonatkozóan. 

Innentõl az események egy klasszikus hálós
tervet követve folytak. Lázas mûhelymunka kez-
dõdött, a vezetõállomány részére ráhangoló és
ismeretterjesztõ anyagok kerültek megküldésre, a
teljes állomány részére is hozzáférhetõvé tettük
az ezzel kapcsolatos ismerethordozókat. A jég
akkor tört meg, amikor a vezetõ fórumokon több-

ségbe került a „hogyan lehet?” kérdés a „hogyan
nem lehet?”-tel szemben.

Az ellenállás ettõl még nem szûnt meg, de
lényegesen jobban kezelhetõvé vált. Az elsõ
számú vezetõ nyilatkozatától kezdve érvényesült
a hierarchikus szemlélet, tervszerûen útjára
indult a folyamat.

Pénz híján munkakörileg szabályozott, de in-
formális megoldások születtek: központi szinten
3, területi (10) és helyi szinten 1-1 (63)1 minõség-
fejlesztési koordinátor került kijelölésre – meg-
bízásra –, és így a teljes határterületre kiterjedõ
minõségfejlesztési hálózat került kialakításra,
amely az adott szinthez kapcsolódó egyes számú
vezetõnek tartozik szolgálati felelõsséggel, amíg
szakmailag a magasabb hierarchikus szinten lévõ
koordinátorhoz. 

A felkészítést is sajátosan oldottuk meg: elõbb
a vezetõk megtudták, hogy mi a szándék, ezután
a koordinátorok kaptak CD-n egy segédkönyv
elveit követõ felkészítési anyagot, amely részlete-
sen kitér azokra a helyzetekre, amelyek prob-
lémát jelenthettek, de volt útmutató a csoportos
tevékenység viselkedési szabályaira, a vezetõi
magatartásra stb. is. A teljes állomány részére
tájékoztató anyagokat készítettünk. A felkészítést
multiplikátor rendszerben, a Stratégiai Ter-
vezõ és Minõségfejlesztési Osztály aktív közre-
mûködésével és felügyelete mellett oldottuk meg.

Hogy mennyire meghatározó a vezetõ szerepe,
semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy a
Határõr Magazinban megjelent vezetõi riportok
után az érdeklõdés és a tenni akarás ugrás-
szerûen megnõtt.

A technikai feltételek mellett fontos volt a valós
reprezentativitás biztosítása is. Ezt az állomány
10%-ában és +1 fõben jelöltük meg. Az összetétel
tekintetében mind a nemi, korosztályi, beosztási,
végzettségi és területi elosztási stb. elveket is
figyelembe vettük.

Érdekes módon, volt olyan méltatlankodó kol-
léga is, aki azt kérdezte, hogy õ miért nem vehet
részt, ha a másik igen, de volt példa a felkérés 
visszautasítására is, ami természetes jelenségként
fogható fel.

Ez egy komoly lecke a hierarchikus szervezetek
vezetõinek: szembesülniük kell azokkal a véle-
ményekkel, amelyek az elégedettséget jelzik, de a
beosztottaknak is, mert meg kell fogalmazni a
saját véleményüket olyan kérdésekben és körül-
mények között, amire nem túl gyakran van példa.

Az elégedettséget természetesen nem csak ön-
magunkon mértük, hanem a környezeten is. 

1 Idõközben a helyi szervezetek összevonásra kerültek, így számuk felére csökkent. (Tervezett szervezetfejlesztésrõl van szó.)
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Megkérdeztük kérdõíven a határterületi ön-
kormányzatokat (87% válaszolt = 451 kérdõív), 
a határterületi lakosságot (1713 fõ), az utasokat,
ügyfeleket (1452 fõ) s természetesen a CAF-kér-
dõív mellett a belsõ elégedettségi kérdõívek voltak
a legnépszerûbbek (1661 fõ).

A kérdõívek (elektronikus anyagok) és a
felmérés kiértékelése most folyik, ennek végered-
ményérõl csak késõbb tudok számot adni,
mindenesetre, a vége felé közeledve, a hozzáállás
csak pozitívnak minõsíthetõ.

Az eddigi tevékenységre alapozva, más szerve-
zetek részére felhasználás céljából szeretném
összegezni a legfõbb tapasztalatokat. 

A stratégia és a minõség összefüggései
A határõrségi szakstratégia adaptív, azaz a
jövõteremtés érdekében a lehetséges erõforrá-
sokat veszi számba. A minõségügy egyben
tevékenységi keret, elv, módszer, de hosszú
távú erõforrásnak is tekinthetõ. Az invesztíció
elsõsorban az elégedettség területén való meg-
térülés formájában realizálható. Úgy ítéljük
meg, hogy az adottságok oldaláról a hatékony-
ság nagymértékben növekszik, javul a vezetési
folyamatok minõsége, hatékonyabb lesz a
tevékenységi folyamatok átfogása, tartalma-
sabbá válik az együttmûködés, sokkal elõ-
nyösebben lesznek kihasználva az erõforrások.
Az eredmények oldaláról a belsõ és külsõ
elégedettség mérhetõ javulása várható. A
minõség tehát, mint stratégiai cél, egyben a
stratégia megvalósulásának katalizátora is.

Stratégiai célok és a szervezeti jövõ összhangja
A stratégia mindig valamilyen állapot elérését
célozza, ehhez kapcsolja a tervezési folyama-
tokat. Az adott állapot elérése komplex meg-
oldást kíván, melynek része a szervezet fejlesz-
tése, vagy éppen visszafejlesztése, és ezáltal egy
más, lehetõleg új minõségi szintre helyezése.
A stratégiai célok pozicionáló szerepet töltenek
be, ami szoros kapcsolatot feltételez a szervezet
jövõbeni alakulásával, mûködésével. A straté-
giai céloknak tehát „le kell fedniük” a jövõbeni
hely, szerep, érdekérvényesítés kontúrjait, biz-
tosítani kell a szerves, minõség alapú fejlõdés
megvalósulását.

A „tálalás” szakmai, vezetõi és emberi csapdái
Ha kizárólag azt az elvet követjük, hogy csinál-
ja az, aki ért hozzá, és az tanítja, aki már tudja
csinálni, akkor egy paradox helyzet alakul ki. 
A Határõrség szakterületi referenciával,
praxissal bíró minõségügyi szakemberekkel
nem rendelkezik, forrása sincs, hogy a piacon
megvásárolja, ezért a tanulva tanítást, egymást

segítõ, visszacsatoláson alapuló módszert, a
tudástranszfert választotta. Természetesen
folyik az iskolarendszerû képzés is, de vannak
olyan esetek, amikor a késlekedés nagyobb kárt
okozhat, mint a bizonytalankodó kezdés.
Szakmailag tehát a klasszikus ismeretanyag
átvétele mutatkozott járható útnak.
Vezetõi szemszögbõl legfontosabb a megértés,
megértetés és az elfogadhatóság elérése. A ve-
zetõ azonnal a felelõsség oldaláról közelíti meg
a kérdést: „mi lesz, ha nem csináljuk meg?” A
felvetés tehát problémacentrikusságot igényel:
mi a probléma, mit kell megoldani, hogyan, és
ekkor már nem a minõségfejlesztés lesz a fõ
probléma, hanem egy eszköz vagy módszer.
Emberi oldalról természetes a kérdés: mi hasz-
nom származik belõle, mi lesz, ha nem csi-
nálom meg? Ha ezekre a kérdésekre koncent-
rálunk, akkor a fogadókészség mérhetõen
növekszik. Az elfogadásnál azonban nem sza-
bad megállni, mert vezetõi elkötelezettség
nélkül a folyamat nagy valószínûséggel nem éri
el a kitûzött teljesítményszintet.

Elõkészítési folyamat
A hierarchikus szervezeteknél megszokott for-
mális-bürokratikus megközelítés az elõkészí-
tési folyamat során nagy valószínûséggel csõdöt
mond. Az elõkészítés a precíz dokumentáció, 
a tervezés mellett a motivációról, az érdekekrõl
szól. Az idejekorán kiszivárogtatott informá-
ciók a „hogyan nem” tábort erõsítik, a vissza-
tartott információk pedig a támogatókat
bizonytalaníthatják el. A multiplikátorok hely-
zetbe hozása sokat jelent, mert az emberek az
„övéiktõl”, tehát saját kollégáiktól könnyebben
fogadják el az új dolgokat. Tanulság: az elõ-
készítést is meg kell pontosan tervezni, sõt a
kommunikációt is tudatosan indokolt végezni.
(Akkor, amikor kell, annyit, amennyi szükséges
és elégséges, annak, akire tartozik.)

A bevonás megvalósítása
Minden folyamatnak vannak kulcsszereplõi,
kulcsfontosságú mozzanatai, fordulópontjai.
Mindenkit nem szabad megcélozni, mert ez 
azt jelenti, hogy nincs konkrét cél, tehát az
egymásra épültség elve alapján javasolt elindul-
ni. A hierarchikus szervezetben a kulcsszereplõ
a vezetõ, ezért elõször õt kell megcélozni. A
vezetõ mellett fontos a motivációs információk
irányítása, adott idõszakra történõ koncent-
rálása. A bevonás meghatározó kérdése az
informális vezetõk megtalálása és megnyerése.
A kívülálló számára valószínûleg elképzel-
hetetlen, hogy egy fegyelemre épülõ, hierar-
chikus szervezetben a formális vezetésen kívül
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lehetségesek az informális vezetõi megnyil-
vánulások. Ez egy természetes jelenség, amely
megfelelõ keretek között kifejezetten hasznos
szerepet is betölthet, tehát célszerû rá is
építkezni.

Felkészítés
A XXI. században az élethosszig tartó tanulás-
ról beszélünk, ugyanakkor a tanulásról még
sok helyütt az az általános vélemény, hogy a
munkába állással a tanulás nem igazán foly-
tatódik. A minõségfejlesztés általános kiter-
jesztésben, ha nem is iskolarendszerû (erre
nem is volna lehetõség), de mindenképpen
koordinált képzést, tanulást igényel. A munka
mellett végzett felkészítésnek két fõ ellenzõje
van – elsõ a vezetõ, aki félti a munkaidõalapot,
s hangsúlyozza a felelõsséget, a második a
résztvevõ, aki nem akar szembeszállni az
elöljáróval. Ebbõl levonható a következõ tanul-
ság: nem mindegy, hogy mikor, mennyi ideig,
hol és kinek a részvételével történik a képzés.
De elõnyös, ha azon a vezetõ is részt vesz. Az
ismeretanyagot szakaszolni, adagolni kell. Az
önképzés mint módszer jól hangzik, de kevésbé
hatékony, a multiplikátorok, jelen esetben a
koordinátorok (csatolt munkakörben, kellõen
motiválva) ezt hatékonnyá tudják tenni. A
tapasztalat szerint a jól elõkészített kiscsopor-
tos megbeszélések az igazán eredményesek,
ezért ezekre is építettünk.

Közös munka
Bármennyire is furcsa, a hierarchikus szerve-
zetekben a teammunka nem egyértelmûen
magától értetõdõ. Intézményesen rögzül a
rangsor, teljeskörûen érvényesül a tekintélyelv,
a tapasztalati háttér miatt az „egyenrangúság”
idõleges érvényesítése is nehéz. A kontrollcso-
portba beosztott vezetõ is csak egy szavazattal
bírhat, az egymás azonos módon történõ
megítélése, a szabad véleménynyilvánítás mind
olyan dolgok, amit meg kell elõbb tanulni, s ezt
megerõsíteni. Erre különféle segédanyagok
készültek, és minden közös tevékenységet csa-
patépítéssel kezdtünk. Ez sok idõt igényelt. 
A közös munka sikere viszont érdekes módon 
a napi tevékenység során is jelentkezett. 
A koordinátorok fontossága, kapcsolatteremtõ
képessége igazán a csoportos tevékenység
során teljesedett ki.

Értékelés, dokumentáció
A bürokrácia indokolatlan növelése nem szim-
patikus dolog. Nehezen lehetett megérteni,
megértetni, még a koordinátorokkal is, hogy
mindent dokumentálni kell, követhetõvé kell

tenni a folyamatot. Erre egységes mintákat
adtunk ki, de ennek ellenére is sok volt az
értetlenkedés, a „nem lehetne másképp?” kér-
dés. A legtöbbször az volt a válasz, hogy a
koordinátor mindenkit ismer, mindent ért, s
„fejben tart” mindent. Az értékelés során a
szélsõséges hozzáállás is tapasztalható volt „a
minden szép, minden jó” mellett a „semmi sem
elég jó” is elõfordult, de volt példa a „mit szól a
fõnök”, vagy „mit mondanak többiek, azután
majd én is elmondom” megnyilvánulásokra is.
Meglepõ volt „a valami van, de nem az igazi”
megítélés jelentõs aránya. Ezeket kellett a kon-
szenzusos megbeszélésen egyeztetni, értékel-
hetõ formában és módon megjeleníteni, rögzí-
teni. Újként fogható fel, hogy kísérletet tettünk
az „Intézkedési terv” elkészítésének megköny-
nyítésére, ami az egységesítést célozta meg.

Felhasználás
A készülõ anyagot már most nagy várakozás
elõzi meg. A készítõk részérõl a fogadtatás, a
felhasználó részérõl a tartalom a várakozás tár-
gya. A bevont kollégák türelmetlenül várják a
visszacsatolást, hogy „érdemes volt-e” annyit
dolgozni a kontrollcsoportokban, de a vezetõ-
nek is szembesülnie kell olyan dolgokkal, amiv-
el eddig a hivatali ernyõ mögé bújva nem kel-
lett számolnia. Az anyag részét képezi a
jövõbeni feladattervezésnek, és alapanyagként
szolgál a további vizsgálatokhoz. Mint már
jeleztem korábban, az önértékelés koronája egy
intézkedési terv lesz, amely a szervezeti
tevékenység részeként, szervezeti szintekhez
kötve határozza meg a szakterületi feladatokat.
Úgy gondolom, ez méltóképpen kifejezi az ere-
deti szándékot. Célként tûztük ki, hogy a részt
vevõ szervezeti egységek és elemek részére, az
elõírt önértékelési feltételrendszer teljesülése
esetén, „Módszertani Igazolás” odaítélését
kezdeményezzük a rendvédelmi CAF hazai
implementátoránál. 

Hogyan tovább? 
A továbblépéshez tudni kell, hogy hol tartunk. Ez
ki fog derülni az önértékelés végén, a munkánkat
is minõsítik. Abból célszerû kiindulni, hogy a
Határõrségnél eddig nem mûködött átfogó minõ-
ségügyi rendszer, nem folyt leírható minõségügyi
tevékenység, tehát mindenképpen szükséges egy
helyzetkép, amibõl ki lehet indulni, amire lehet
alapozni a késõbbiekben. Meg kell határozni a
fejlesztendõ területeket, az eszközöket, módsze-
reket, a szükséges forrásokat, és meg kell célozni
a határõrségi minõségmenedzsment teljes körû
kialakítását. Vannak azonban nagyon értékes
vonzatai is az eddigi tevékenységnek.
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A Határõrségnél kb. 1200 fõ személyesen meg-
tapasztalhatta az önértékelést, a minõséggel
kapcsolatos dolgok ízét. Ez viszonylag nagy szám,
a szervezet létszámának több mint 10%-a. A
Határõrség olyan minõségfejlesztési megol-
dást kíván találni, amely hosszú távon biz-
tosítja a mikro- és makroelvárások teljesí-
tését, a szervezet megfelelését a kihívások-
nak. Kevésbé bürokratikus, gyorsabb lefolyású
folyamatokkal járó, de reális és hatékony modell
véglegesítését tervezzük. Úgy gondoljuk, hogy a
rendvédelmi CAF ehhez jó iskolának bizonyul.

Az az út, amit a Határõrség eddig megtett, jelzi a
jövõbeni szándékot is: ez pedig egyértelmûen egy
hatékonyan mûködõ, funkcionális tevékenységet
folytató, képességorientált rendvédelmi szervben
fogalmazható meg, mely stratégiájának egyik pil-
lérét a minõségügy képezi. Nagy megtiszteltetés
számunkra, hogy a szervezet részt vehet a minõ-
ségüggyel foglalkozók táborának munkájában,
köszönjük az eddigi támogatást, s reméljük, hogy
a rendvédelmi minõségfejlesztés terén hozzá
tudunk járulni az EU-s elvárások minõségi tel-
jesítéséhez.

Minõségi konfliktuskezelés – a MEDIÁCIÓ
– Dr. Fazekas Éva*–

Decemberi számunkban felhívtuk tisztelt olvasó-
ink figyelmét arra, hogy Magyarországon is lehet-
séges hivatásos közvetítõ, mediátor segítségének
igénybevétele a konfliktusok, így a gazdaság
területén felmerülõ viták bíróságon kívüli, gyors
és hatékony rendezéséhez. Lehetõség nyílik arra
is, hogy a mediátori ismereteket, technikát és
erkölcsi tartást elsajátítsuk. 

Cikkünkben most részletesen kívánunk foglalkoz-
ni a gazdasági mediáció fogalmával, felhasználási
területeivel, elvi és tényleges elõnyeivel, valamint
az alkalmazásához szükséges tudás megszerzé-
sének lehetõségeivel.

A mediáció lényege
A mediáció olyan vitarendezõ eljárás, amelyben
két vagy több szembenálló fél egy harmadik,
független személy – a mediátor – közremûködé-
sével oldja meg konfliktusát. 

A meghatározás magában hordozza az eljárás
lényegét; a vitát a felek maguk oldják meg, 
a mediátor segít abban, hogy ehhez meg-
találják az utat. A segítség azt jelenti, hogy 
a mediátor felszabadítja az információáramlást a
felek között, az ügytõl független vagy azzal csak
közvetve összefüggõ indítékokat, értékeket és
érdekeket is feltárja, segíti a feleket az egyezségi
alternatívák széles körének felismerésében és a
mindegyikük számára kedvezõ megoldás kidolgo-
zásában. 

A mediáció elsõsorban abban különbözik a
bírósági eljárástól, hogy célja nem annak eldön-
tése, hogy kinek van igaza, vagy ki nem tel-
jesítette kötelezettségeit, hanem a valamennyi fél
számára pozitív megoldás kialakítása.

A pernyerés kényszere miatt egy bírósági
eljárásban nem kerülhetnek felszínre olyan ér-
dekek vagy a felek viszonya szempontjából egyéb-
ként lényeges olyan körülmények, amelyek egy
bírósági eljárásnak nem tárgyai, vagy éppenséggel
eltitkolandók. Egy bírósági eljárás bizonyos
mértékig még a pernyertes számára is teher,
hiszen a perbe fektetett energiája és költségeinek
egy része soha nem térül meg, a végrehajtás
nehézségekbe ütközhet, és legfõképpen nem áll
helyre az a bizalom és optimizmus, amelyet a
felek valaha, az ügylet létrehozásakor éreztek.

A mediációs eljárás arra törekszik, hogy a felek
teljeskörûen feltárják érdekviszonyaikat, félre-
tegyék sérelmeiket, és az eredmény ne a pozíciók
kompromisszuma legyen, hanem kölcsönös siker
és a bizalom helyreállítása.

A mediáció lényegének jobb megértéséhez a
következõ oldalon látható 1. táblázat segíthet.

Alkalmazási területek
A mediáció felhasználási területe olyan sokrétû,
mint az együttélés egy közösségben. Mediálhatók
a családi konfliktusok, az interkulturális prob-
lémák, az egészségügyi szolgáltatások körüli viták
stb. 

A gazdasági mediáció a vállalatok közötti és a 
vállalaton belüli összeütközésekre vagy éppen az
együttmûködések elõkészítésére alkalmazandó
közvetítési eljárás. 
– A cégek közötti viták körében különösen jól

alkalmazható a mediáció a szerzõdések értel-
mezésére, végrehajtására, fizetési problémák-
ra, a garanciára, személyiségi jogok megsértése

* Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, efazekas@fazekaslaw.hu; 06-1-236-4070
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esetén, valamint  a versenyjogi és védjegybitor-
lási ügyekben.

– Mediálandó belsõ konfliktus, tipikusan a hu-
mánerõforrás területén, pl. a menedzserek
munkaviszonyának megszüntetése, a munka-
adók és a munkavállalói érdek-képviseleti szer-
vek (szakszervezet, üzemi tanács) vitája, az
egyes szervezeti egységek vagy ezek vezetõi, ill.
munkatársai összteljesítményt rontó súrlódása,
valamint a mobbing  (vállalati pszichoterror).

– A cégek, vállalkozók közötti együttmûködés
területén felmerülõ érdekfeszültségek esetében

is sikerrel alkalmazható a mediáció. Gondoljunk
csak a vállalkozók és alvállalkozók tárgyalásaira,
a gyártók és kereskedõk éves árvitáira, a jogsza-
bályváltozások, EU-csatlakozás miatti érdek-
különbségekre vagy a közös invesztíciókra. 

A jogszabályi helyzet
A közvetítõi eljárás szabályozása a kilencvenes
évek elején jelent meg hazánkban a munkaügyi
konfliktusok rendezésére. Az egészségügy, az
oktatás, a fogyasztóvédelem és a közbeszerzés
területén szintén létezik ilyen szabályozás. Mára

Bírósági eljárás Választott
bíráskodás

Mediáció (közvetítés)

Az eljárás módja Kötött, törvényben
meghatározott

Kötött, a választott
bírósági szabályzat
határozza meg

Kötetlen, a felek
határozzák meg

Az eljáró személy
kiválasztása

Nincs választási
lehetõség

Általában listából
választanak a felek
egy-egy bírót

A felek közösen
választják ki a mediátort

Az eljáró személy
szaktudása

Jogi szakismeretek Jogi szakismeretek,
olykor speciális
szaktudás

A felek által kívánt
szakismeret

Idõtartam 1–3 év 3–6 hónap 1–3 nap

Költségek Perköltség elsõ és
másodfokon,
ügyvédi díj

Választott bírósági
eljárási díj, ügyvédi díj

Mediátor  költségei,
esetleg ügyv. díj

A döntéshozó
személye

Bíró Választott bíró A felek maguk

Eredmény A múltra tekintõ,
igazságtevõ. Más
által hozott ítélet.
Kívülálló döntése az
anyagi jog szerint

Múltra tekintõ,
igazságtevõ. Kívülálló
döntése az anyagi jog
szerint

A jövõre irányuló.
Az eredményt a felek
dolgozzák ki és
megállapodásba foglalják

Elégedettség az
eredménnyel

Csak az egyik fél
elégedett, de marad
vesztesége. Az eset-
leges egyezség
kompromisszum.
A feszültség a felek
között megmarad.

Csak az egyik fél
elégedett, de marad
vesztesége. Az eset-
leges egyezség
kompromisszum.
A feszültség a felek
között megmarad.

Mindkét fél elégedett,
jövõorientált, közös
megoldás, a bizalom
helyreállítása.
A feszültség megszûnik.

1. táblázat 
A mediáció lényeges vonatkozásainak összehasonlítása
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kezd körvonalazódni – az egyes területek külön-
leges adottságaihoz és igényeihez igazodva – a
mediáció belsõ szakmai tagozódása is. Általános
törvény a közvetítõi eljárásról – elsõsorban a bíró-
ságok leterheltségének csökkentése céljából –
2002-ben született. Ez megnyitotta az utat a
békés vitarendezés új módjához a gazdaság eddig
mediációval még nem érintett területein is. 

Magyarországon olyan mediációs eljárást, 
amelyhez a 2002. évi LV. törvény szerinti joghatás
fûzõdik, a fenti jogszabályhelyekben létrehozott
külön fórumokon kívül az Igazságügyi Minisz-
térium által a törvény alapján vezetett listába fel-
vett mediátor folytathat. Ha a felek megegyeznek
abban, hogy vitájuk rendezéséhez bejegyzett
mediátor segítségét veszik igénybe, elõször az
Igazságügyi Minisztériumhoz fordulnak, vagy a
Minisztérium honlapján közzétett mediátorok
közül közvetlenül kérnek fel egy közvetítõt. 

A mediátor elõször megállapodik a felekkel a
törvény által nem rendezett eljárási szabályok
részleteiben, az eljárás helyében és a díjazásban.
Az eljárás helye általában a mediátor irodája vagy
más semleges hely. A tényleges eljárás, az együtte-
sen megállapított szabályok alapján, a felek
meghallgatásával kezdõdik. 

A mediátor
– tartalmi és érzelmi alapon (pl. nem javította ki

a gépemet – haragszom rá, mert durva hangú
választ írt ennyi év együttmûködés után) tisz-
tázza a helyzetet;

– a panaszokat pozitív érdekekként átfogalmazza
(pl. nem javította ki a gépet – azt szeretném,
hogy a gépem mûködjön és legyen bevételem);
és

– valamennyi, a vita tárgyát közvetlenül és
közvetve érintõ körülményt megkíséreli feltár-
ni (pl.: szeretnék többet utazni külföldre a
gépek kiválasztásakor, vagy üzleti hírnevem
romlott, mert nem tudtam termelni, elõnyös
lenne, ha vevõi között felsorolna a következõ
hirdetésében). 

Ha a felek között rossz a viszony, esetleg már nem
is beszélnek egymással, a mediátor megpróbálja,
de nem erõszakolja a kommunikáció helyre-
állítását. Szükség esetén a felek közös jelenlét
esetén is csak a mediátoron keresztül kommu-
nikálnak. Lehetséges az is, hogy a mediátor
külön-külön is tárgyaljon a felekkel, ténylegesen
közvetítsen, hiszen általában mindkét fél úgy
gondolja, hogy neki van igaza.

Az eljárás folyamán a mediátor megkíséreli
kialakítani az érzelmi és döntési egyensúlyt, és
eljutni addig, hogy a felek felfedezzék saját
érdekeiket (pl.: nemcsak ezzel a géppel tudok ter-

melni, új projektet is indíthatunk együtt). Segít-
séget nyújt a feleknek a javaslatok közelítéséhez,
és a megegyezéshez, majd annak ellenõrzéséhez,
hogy a megoldást ténylegesen érdekeikkel egye-
zõnek, optimálisnak és végrehajthatónak tartják,
majd megegyezés esetén megfogalmazza a meg-
állapodást. Végül ellenõrzi, hogy az minden vita-
pontra kiterjed-e, tükrözi-e a felek szándékát, és
teljesíthetõ-e.

Fontos körülmény, hogy az eljárás bizalmas és
gyors, az esetek többségében egy ülésen végig-
vihetõ, és így költségkímélõ is. Az immateriális
ráfordítások, mint a pszichikai terhelés, ezért
szintén töredékükre csökkennek. 

A mediációs eljárás vezetõje, a mediátor, általá-
ban jogi, pszichológiai, könyvvizsgálói, közgaz-
dasági, mûszaki stb. alapképzettség mellett
mediátori végzettséget szerzett személy. 

A mediátornak vigyáznia kell saját semleges-
ségére, ami különösen nehéz feladat, mert el kell
vonatkoztatnia attól, hogy melyik félnek van
igaza a jogvitában. A cél nem az igazságtétel(!),
hanem olyan eredmény, amely mindkét fél
számára pozitív, amellyel egyik fél sem érzi magát
vesztesnek, s ezért ténylegesen, a felek önkéntes
magatartásával meg is valósul. 

A mediátornak semlegessége megóvása mellett
elkötelezetten, a tárgyi és érzelmi tényezõk
folyamatos értékelése mellett a felek problé-
malátását – a múlt eseményeinek elemzése
helyett – jövõorientáltra kell átalakítania. Ehhez
– nem vitásan – tehetség és elhivatottság, továbbá
az olykor különösen nagy érzelmi töltésre tekin-
tettel megfelelõ intelligencia és tapasztalat is
szükséges. 

Mindezek együtt sem elegendõek azonban egy
valóságos közvetítési eljárás lefolytatásához, a
mediátornak a sikeres eljáráshoz rendelkeznie
kell a konfliktuskezelés különleges gondolkodás-
módjával és technikájával.

Mediálás mint a konfliktuskezelés minõségi
eszköze 
A Conflict Management Design® angolból köl-
csönzött kifejezése olyan konfliktusmenedzs-
ment-rendszert jelent, amely lehetõvé teszi a tár-
saságon belül fennálló helyzet elemzését és a
jövõre irányuló optimális konfliktuskezelési
stratégia kialakítását – ideértve a folyamatok
evaluációját és a konfliktus-elõrejelzõ rendszer
(Environmental Scanning) kialakítását is. 

A vállalkozások közötti és a vállalati belsõ vi-
szonyokban a konfliktuskezelés fokozott elvárás,
a vezetõknek minden értekezleten és minden
kisebb-nagyobb ellentét felmerülésénél gondos-
kodniuk kell a vita pozitív irányba terelésérõl
vagy megoldásáról. Az érdekek ütközése akkor
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elõremutató, ha növeli a vállalat értékteremtõ
képességét. Könnyen belátható, hogy ha a konf-
liktus a vezetõk közötti együttmûködés hiányá-
ba torkollik, a szervezeten belüli erõforrások
kihasználtsága csökken. A vezetõk egymás
közötti vitái kihatnak az alkalmazottak munka-
helyi közérzetére, csökkentik identitásukat,
elkötelezettségüket. Hasonló a helyzet a vezetõk
és beosztottak, sõt a vezetõk és a munkavállalói
képviseletek közötti konfliktusokkal. Az egyéni
teljesítmények és a vállalati célok összhangba
hozásának igénye megköveteli, hogy a vállalatok
vezetõ munkatársai rendelkezzenek a jövõbe
mutató belsõ és külsõ konfliktuskezeléshez
különleges ismeretekkel.

A jogászok és a vezetõk jártassága a mediá-
cióban nemcsak, sõt nem elsõsorban azért fontos,
hogy esetleg hivatásos mediátori listára kerül-
jenek, hanem azért, hogy mindennapi munkájuk-
ban hatékonyabban tudják kezelni a konfliktus-
helyzeteket, sokszor anélkül, hogy egyáltalán
gondolnának a már ösztönösen elsajátított tech-
nikára és gondolkodásmódra.

A hivatalos mediáció sikere szintén biztosabb,
ha az eljárás mediátori ismeretekkel rendelkezõ
felekkel folyik.

A mediáció elõnyei
A közvetítési eljárás elõnyeinek listáját a 2.
táblázatban gyûjtöttük össze. Az elõnyök között

nem soroltuk fel, mert cél és elõny egyben az a két
különbözõ jellegû kézzelfogható eredmény, ami a
mediátori tevékenységgel elérhetõ. Ezek a követ-
kezõk:

A mediáció elõnyös a hivatalos mediátornak,
megegyezés szerinti honoráriumért dolgozik,
amely az ügyek jelentõségéhez, az igénybe vett
idõhöz és szakmai felkészültséghez képest vál-
tozó, általában egy, az ügyet megoldó, felkészült
ügyvéd honoráriumához hasonló mértékû.

A „nem hivatásos”, szervezeten belüli vagy a
folyamatos mûködés során alkalmazott mediáció
elõnyei a vállalati teljesítményben, a munkahelyi
közérzetben és nem utolsósorban a vállalati
imázsban jelentkeznek. Bár ezek az elõnyök nem
mindig mérhetõk közvetlenül, nem vitás, hogy
a gördülékenyen mûködõ vállalat hatékonyabban
mozgatja mûszaki, szellemi és humánerõforrá-
sait, a TQM része, feltétele a konfliktusmentes
mûködés.

Egy rövid konfliktuselemzés bebizonyíthatja 
a menedzsment számára azoknak a károknak a
nagyságát, amelyek a rossz vagy elégtelen konf-
liktuskezelés folytán érik a társaságot. A kutatá-
sok szerint a vállalati belsõ konfliktusok évente
több mint 50 Mrd euró kárt okoznak pl. a német
gazdaságnak. Jóval meghaladja ezt a kívülál-
lókkal kialakuló viták során jelentkezõ veszteség.
A mediáció alkalmazása kulcskérdés tehát a gaz-
dasági vezetõk számára is. 

A mediálás bizalmas, nincs hírnévrontás.
Az eljárás gyors és költségkímélõ, a felek személyesen döntenek, bár ügyvédeik is jelen lehetnek.
A pszichikai terhelés csökken.
A mediáció nem kötött a vita jogi határaihoz, ezért az érdekek szélesebb köre felszínre kerülhet, és a
konfliktustól akár független megoldás is születhet.
Az eredmény ezért nem a pozíciók kompromisszuma, hanem kölcsönös siker, a bizalom felújítása.
Nõ az esély az önkéntes teljesítésre, mert a felek aktív résztvevõk.
A végrehajtás biztosítékokkal itt is megerõsíthetõ.
Egyezség hiányában a bírósági út lehetõsége fennmarad.

Nemzetközi tapasztalatok
Az Egyesült Államokban, Japánban, Ausztráliá-
ban vagy Izraelben a mediáció a vitarendezési
kultúra szerves részét képezi. Egyes nyugat-euró-
pai országokban a vállalkozásoknak nyújtandó
támogatások elbírálási szempontjai között mint
pénzügyi kockázati tényezõt elemzik a konflik-
tuskezelés rendszerét és a mediáció alkalmazását.

Az Európai Bizottság Jogi és Belügyi Igazgató-
sága 2004. július 2-án konferenciát tartott az
alternatív vitarendezésrõl. A meghívottak megvi-
tatták a 2004. márciusi ülést követõen átdolgozott
„European code of conduct for mediators” elneve-

zésû dokumentumot („A mediátorok európai
magatartáskódexe”, EiÜ 21/2004).  

A konferencia elõadásain a tagállamok szakértõi
a mediátorok képzésének és mûködésük engedé-
lyezésének nemzeti tapasztalatairól számoltak be.
Valamennyi elõadó kiemelte az ellenõrzött képzés
és a mediátorok regisztrációjának, valamint a
minõségi követelmények biztosításának jelen-
tõségét az önszabályozó mediáció területén.

Mediációs képzés
A magyar jogszabályi elõírások csak diplomát
írnak elõ a nyilvántartásba vételhez, és nem te-

2. táblázat. A mediáció elõnyei
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szik kötelezõvé a regisztrált mediátorok számára
a speciális képzettséget. Feltehetõen azért nem,
mert jelenleg nincs elegendõ lehetõség Magyar-
országon a mediátori ismeretek megszerzésére.

Mint a fentiekbõl is láthatjuk, mind a regiszt-
rált mediátor, mind a mediátori szerepben fellépõ
személy komoly szakmai és személyes felelõsséget
vállal fel azáltal, hogy a gazdaság szereplõjének
személyes ambícióit, ill. teljesítményét – legyen az
cég vagy magánszemély – helyére teheti, jelen-
tõsen megnövelheti, vagy ellenkezõleg, szaksze-
rûtlen, felelõtlen vagy célszerûtlen eljárásával
akár tovább is ronthatja a helyzetet. 

Általános szakmai feladat ezért idehaza a mind
szélesebb körû képzés, a nemzetközi elméleti és
gyakorlati tapasztalatok megismertetése. Jó példa
a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Képzõközpontjának és az Elsõ Magyar Gazdasági
Mediációs Közhasznú Alapítvány partnereként
fellépõ Steinbeis Hochschule-Berlin folyamatos
együttmûködése a gazdasági mediáció – több-
modulos, külföldi neves szakmai elõadók által tar-
tott elõadások és tréning formájában történõ –
oktatása területén. 

Uniós összehasonlításban persze egyáltalán
nem lehetünk elégedettek az eddigi eredmé-
nyekkel. A csatlakozás az Európai Unióhoz újabb
lökést ad a fejlõdésnek (l. a Steinbeis Hochschule
fellépését is). A határokon átnyúló kapcsolatok
erõsödésével a vitás ügyek száma növekedni fog,
és ez számos problémát vet fel a jogérvényesítés
során. Különösen a kis- és középvállalkozásokat
érintheti érzékenyen, hogy a pereskedés költsége
és energiaráfordítása kisebb perérték esetén nem
arányos az érvényesítendõ igénnyel. 

Sikeres gyakorlati példák bizonyítják, hogy
sokan ezért letesznek majd követelésük érvénye-
sítésérõl, és az ilyen viták rendezése során a me-
diációnak komoly szerep jut. 

A jövõkép megrajzolása során nem lehet figyel-
men kívül hagyni az Európai Közösség alternatív
vitarendezési megoldásokat ösztönzõ politikáját
sem. A kitáguló kapcsolatrendszer a vitarendezés
területén is az európai tapasztalatok hasznosí-
tásának irányába hat, elõsegítve a hazai mediáció
fejlõdését.

Fontosabb jogszabályok
a) Belföldi
– Polgári Perrendtartás 121. § (1) bek. f) pont: a

Felperes köteles bejelenteni a keresetindítás-

kor, hogy volt-e a Felek között közvetítõi eljárás
– 127. §: a Felek együttesen megjelenhetnek a
bíróság elõtt egyezségkötés céljából – 137. § (1)
bek. a) pont: lehetõség nyílik az eljárás szüne-
teltetésére egyezségkötés céljából – 148. § (1)
bek.: a bíróság a per bármely szakaszában
megkísérelheti egyezség létrehozását a Felek
között.

– Ptk. 240. § (1) bek.: a Felek a szerzõdés tar-
talmát közös megegyezéssel módosíthatják.

– Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. tv. 1. §: az
ügyvédeknek törekedniük kell a Felek közötti
megegyezés elõmozdítására.

– 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvérõl
IV. rész, a jogvitának nem minõsülõ ügyekben
történõ közvetítõi eljárásról.

– Közlemény a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõ-
bírói Szolgálatról (MKDSZ) és a szervezet
eljárási szabályzatáról (megj. Magyar Közlöny
1996/54.).

– 1997. évi CLV. tv. a Fogyasztóvédelemrõl – VI.
fejezet a fogyasztóvédelmi békéltetõ testületrõl. 

– Kamarai békéltetõ testületek szabályzatai.
– 2000. évi CXVI. tv. az egészségügyi közvetítõi

eljárásról.
– 2002. évi LV. törvény a közvetítõi tevé-

kenységrõl.
– 3/2003. (III. 13.) IM a közvetítõi névjegy-

zék vezetésérõl.
– 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekrõl – XI.

fej. a békéltetõkrõl.
– 13/2004. (IV. 16.) IM rendelet: a fogyasztói ér-

dekek védelme érdekében a jogsértés megszün-
tetésére irányuló eljárásokról szóló 1998/27/EK
irányelv mellékletében meghatározott irány-
elvekkel összeegyeztethetõséget teremtõ.

b) Külföldi
USA: Multi-Door Courthause, Harvard Nego-

tiation Project (ADR = Alternativ Dispute
Resolution).

Ausztria: Bundesgesetz für gerichtsnahe Media-
tion.

Nagy-Britannia: Woolf-Reform.

EU-Bizottság: „Zöld-könyv” a vitarendezés egy-
szerûbb és gyorsabb eljárásáról a polgári és
kereskedelmi jog területén.

A mediátorok európai magatartási kódexe.

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



MAGYAR MINÕSÉG 25

SPC – statisztikai folyamatszabályozás
Az ellenõrzõ kártyák használatának célja a folya-
mat stabilitásának vizsgálata, vagyis annak
eldöntése, hogy az ingadozások, eltérések csak a
véletlennek tulajdoníthatók-e, és megfelelnek-e 
a folyamat szokásos mûködésének (a folyamat
stabil), vagy pedig vannak olyan okok, amelyek a
folyamat jellegét megváltoztatják, így kiküszö-
bölésük beavatkozást igényel (a folyamat insta-
bil). Pontosabban azt vizsgálják, hogy az eloszlás
nem változott-e meg, nem más típusú-e, nem
különbözõek-e a paraméterei. Ennek során úgy
járnak el, hogy a folyamatból idõközönként min-
tát vesznek, és a jellemzõ tulajdonság értékét
vagy az abból képezett mutatót (átlag, szórás
stb.) ábrázolják a minta sorszáma, a mintavétel
idõpontja vagy más azonosító adat függvé-
nyében. 

Az ellenõrzõ kártyákat a század húszas éveiben
javasolta W. S. Shewhart. Eredetileg grafikus
eszközként a vizuális szemléltetést szolgálták, ma
is igen elterjedten használják õket. Sok esetben a
pontok elhelyezkedésének szemrevételezésével
nem dönthetõ el, hogy azok csak véletlen ingado-
zást vagy valamilyen rendszerességet is mutat-
nak, ezért a matematikai statisztika eszközeit
használják a döntéshez. 

A statisztikai döntéshez szükség van a stabil
folyamat véletlen ingadozására vonatkozó para-
méterek (pl. normális eloszlás esetén m várható
értékének és s2 varianciájának) ismeretére, és
ezeket is a mintából kell becsülni. A becsléshez
elõzetes adatfelvétel (ún. nagyminta) szükséges.
Szokás már erre a továbbiak szempontjából elõ-
zetes vizsgálatra is a kártyamódszert alkalmazni.
Ekkor ugyanis ellenõrizhetõ, hogy a becsült m és
s2 olyan folyamatból származik-e, amely stabil,
tehát csak véletlenszerû ingadozásokat mutat, és
így megfelel a feltételezéseknek.

A kártyán így kijelölnek egy középvonalat (CL:
center line), valamint alsó és felsõ beavatkozási
határokat (LCL: lower control limit, UCL: upper
control limit). Ha a mintából kiszámított sta-
tisztikai jellemzõ értéke (pl. a mintaelemek át-
laga) a beavatkozási határok között van, az
ingadozás véletlen, a folyamat stabil. Ha a pont
kívül van a beavatkozási határok közrefogta tar-

tományon, akkor veszélyes hibát észleltek, be kell
avatkozni. Az így elkészített kártyát használják
azután a gyártásközi ellenõrzésre.
Aszerint, hogy a folyamatból vett minta milyen
skálán értékelhetõ, a kártyákat két fõ csoportra
osztják: 
– méréses ellenõrzõ kártyák (méret, tömeg,

hatóanyag-tartalom, szakítószilárdság stb.);
– minõsítéses ellenõrzõ kártyák (selejtarány,

fajlagos hibaszám stb.). Ezekre a következõ
számunkban térünk vissza.

Az ellenõrzõ kártyák elõször is a kiugró értéket
teszik észrevehetõvé, 1. tábla, a) ábra; a beállítás
esetleges elállítódását, b) ábra; vagy például a
kopásból eredõ folyamatos eltolódást, c) ábra;
méghozzá jóval azelõtt, hogy csak egy mintán
vizsgálva a mért jellemzõ a beavatkozási határo-
kon kívülre kerülne. A d) ábrán mutatkozó cik-
lusok magyarázata lehet a mûszak, a különbözõ
kezelõk, az idõjárás-változás stb. Az e) ábra
keverékeloszlást mutat, ilyen többek között
akkor adódik, ha az egyik minta az egyik géprõl,
a másik egy másik géprõl kerül le, vagy ha a
kezelõ túlszabályozza a berendezést, látván,
hogy nagyok a mért értékek, csökkenti, majd
amikor ettõl a mért értékek kicsik lesznek,
növeli a beállított célértéket. Az f) ábrán az
ingadozás kisebb mértékû, mint amit a határok
kiszámításához használt variancia indokolna. 
Ez például akkor lehetséges, ha a varianciát
túlbecsülték.

A  MINÕSÉG JAVÍTÁSÁNAK  /  FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI

Az elõzõ számunkban alapvetést adtunk a minõségmenedzsmentben használatos matematikai-statisztikai
módszerekrõl.*

A továbbiakban az elemzési technikákat tárgyaljuk, a következõ bontásban:
Az SPC – statisztikai folyamatszabályozást két részletben. (Méréses, illetve minõsítéses ellenõrzõ kártyák.)
Ezt követi a Taguchi-módszerû kísérletes optimálás.
Az elemzéstechnikák befejezõ szakasza a Shainin-módszerû kísérletes optimálás lesz.

1. tábla

Nem véletlen jelenségek a minták egymásutánjában

* A rovatban megjelenõ anyag az alábbi forrásmunkán alapul: Parányi Gy. (szerk.): Minõséget – gazdaságosan.
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Méréses ellenõrzõ kártyák
Minthogy egy folyamat ellenõrzésénél az ingadozás
centruma és mértéke egyaránt fontos, a méréses
ellenõrzõ kártyákat páronként szokás használni.
Vannak pl. átlagterjedelem-, átlagszórás-, medián-
terjedelem- stb. kártyák. Az ingadozás centrumát
vizsgáló kártyán, ha többelemû minta vehetõ,
annak átlagát célszerû ábrázolni, a medián kevés-
bé alkalmas. A kártyák beavatkozási határainak
számításához szükség van az x mért változó 
varianciájának becslésére. Három módszert szokás
használni: a terjedelembõl, a szórásból vagy a
szórásnégyzetbõl végzik el a becslést. 

Az ingadozás mértékét vizsgáló kártyán a ter-
jedelmet, a szórást vagy a szórásnégyzetet ábrá-
zolják, ha többelemû minták vehetõk a folyamatból.

Az átlagterjedelem-kártya (a variancia becs-
lése a terjedelembõl). A gyártásból bizonyos
idõközönként n elemû (tipikusan n = 3–5) mintát
veszünk. Kiszámítjuk a minta terjedelmét:

vagyis a mintán belüli legnagyobb és legkisebb
érték közötti eltérést, és az n elemû minta átlagát:

Az i-edik mintára így egy Ri terjedelmet és átlagot
kapunk.
Az átlag- (x-bar) kártya szerkesztése. Az elõzetes
adatfelvétel esetén a középsõ vonal (CL) a minták
átlagainak átlaga:

(m a minták száma, az i-edik minta átlaga). 

Gyártásközi ellenõrzéshez a kártyát úgy készítjük
el, hogy a középvonalat és a beavatkozási hatá-
rokat az elõzetes adatfelvételnél megállapított ér-
tékekkel szerkesztjük meg, így az ellenõrzést folya-
matosan, már az elsõ mintától kezdve végezhetjük.
Egy átlagterjedelem-kártyát mutat a 2. tábla.

Ha az ingadozás mértékét nem a terjedelembõl,
hanem a szórásból vagy szórásnégyzetbõl álla-
pítjuk meg, átlagszórás-, ill. átlagszórásnégyzet-
kártyát szerkesztünk. 

Ellenõrzõ kártya egyedi értékekre. A gyártás
természete sokszor olyan, hogy a termékek egyen-
ként keletkeznek (pl. a vegyipar szakaszos tech-
nológiáinál az egyazon adagok/sarzsok mintáiból
ismételt vizsgálatok csak a kémiai analízis – a
meghatározás – hibájával különböznének egy-
mástól); vagy a gyártás lassú ahhoz, hogy csopor-
tokat lehessen formálni a termékekbõl, és/vagy
minden egyes termékpéldányt minõsítenek, ellen-
õriznek (pl. automatikusan). Az is elõfordul, hogy
nincs mód többelemû minta vételére, mert a mérés
túl költséges (pl. roncsolással történik). Bizonyos
gyártásoknál (pl. papíripar) a termék jellemzõje az
egyik (szélességi) irányban alig változik, a másik
irányban jelentõsen. Ilyenkor csak az egyedi
értékeket ábrázolhatják.

Minthogy nem átlagokról van szó, a pontok csak
akkor normális eloszlásúak, ha maguk az adatok
ilyenek, ezt normalitásvizsgálattal, hisztogram-
mal, egyéb grafikus módszerekkel ellenõrizhet-
jük. Ilyenkor a minta egyetlen elembõl áll, és ter-
mészetesen nem számíthatjuk ki a szórásnégy-
zetét vagy terjedelmét, ezért nem magától érte-
tõdõ a beavatkozási határok kijelölése.

2. tábla

Átlagterjedelem-kártya, m = 20, n = 5 (S*)

Értesítjük egyéni tagjainkat, hogy a 2005. évi egyéni tagdíj 4000 Ft, a nyugdíjas-, valamint tanuló-
tagdíj pedig 1950 Ft.
Reméljük, hogy ez a tagdíjemelés nem okoz vállalhatatlan terhet tagjainknak.
Arra törekszünk, hogy folyamatosan javuló színvonalon szolgáljuk ki szakmai igényeiket.

Üdvözlettel: dr. Aschner Gábor
ügyvezetõ igazgató

Okleveles mérnök állást keres 12 éves minõségirányítási gyakorlattal, sokirányú képzettséggel,
angol- és németnyelv-tudással, elsõsorban Budapesten vagy környékén.
Kérésre szakmai önéletrajzot küldök. –  Név és cím a szerkesztõségben.
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Mint minden évben, úgy az idén is kikérjük olvasóink véleményét elégedettségükrõl és
javaslataikról, hogy minél jobban alkalmazkodhassunk igényeikhez. A kérdõívet mellékeljük ehhez
a számhoz.
A véleményeket, melyeket február végéig kérünk megküldeni, feldolgozzuk, és az értékelést májusi
számunkban közzétesszük. 
Kérjük, minél többen küldjék vissza a kitöltött kérdõíveket – és ha idejük engedi –, a hátoldalon
adjanak szöveges értékelést, tegyenek javaslatokat is. Ezek közül idézni fogunk az értékelésben, és
természetesen – erõnkhöz képest – a javaslatokat is teljesítjük, amint ezt eddig is tettük. Örömmel
vennénk, ha egyesek részt vennének a szerkesztõbizottságban is, és megírnák erre irányuló
szándékukat.
Fáradozásukat elõre is köszönjük.

Szerkesztõbizottság

folyó évben is megrendezi és tisztelettel meghívja
valamennyi érdeklõdõ építõipari és az építõiparral
kapcsolatban álló vállalkozói, beruházói, oktatási,
kutatási és önkormányzati szervezet képviselõjét a 

VIII. Építésügyi Konferenciára.
A konferencia idõpontja: 2005. április 11–12.
Helye: Hévíz, Hotel Panorama (Petõfi S. u. 9.)

A hagyományosan megrendezésre kerülõ konfe-
rencia fõ témakörei – az aktualitásoknak és az
elõzõ konferencián is felvetett igényeknek meg-
felelõen – a szabályozás, a minõség és az
ellenõrzés.

A témakörökön belül az érintett szervezetek
felelõs vezetõi részérõl hangzanak el elõadások az
építõipar egészét érintõ szervezeti változások szük-
ségességérõl, ezen belül az irányító szervezetek
szabályozási tevékenységének változásairól. Tájé-
koztatást kapnak a résztvevõk a még módosítás
alatt álló építési törvény elõírásainak tervezett vál-
tozásairól, továbbá pl. az építésfelügyeleti ellen-
õrzés gyakorlatának az alapvetõen érintett OLÉH
és ÉMI Kht. közös elképzelésein alapuló, régen
idõszerû megvalósítási elképzeléseirõl.

A jelenleg még ugyancsak módosítás alatt álló,
sokat vitatott közbeszerzési törvény módosítá-
sáról és az EU elõírásaihoz történõ harmonikus
kapcsolódásról szóló elõadás ugyancsak élénk
érdeklõdésre tarthat számot. A múlt évi konfe-
rencián érintett szavatossági témakörben elhang-
zott elõadás hozzászólásaiban felvetett kérdések
megválaszolásaként napirendre tûztük az építõ-
iparban (is) érvényesítendõ hatályos elõírások

széles körû bemutatását, a garanciától kezdve a
szavatosságon keresztül a kötelezõ alkalmassági
idõkig.

Érdekes és megvitatásra érdemes gondolatokat
vet fel az az elõadás, amely egy panelépület ter-
vezési, felelõs mûszaki vezetõi, építési és ellen-
õrzési problémáinak ügyében lefolytatott bírósági
eljárás eredményeit mutatja be.

Az EU elõírásaihoz és gyakorlatához való iga-
zodás megkönnyítését szolgálja az az elõadás,
amelyet egy Brüsszelben dolgozó magyar kép-
viselõ saját tapasztalatai alapján mutat be, és
ismerteti a hallgatósággal elsõsorban a pályáza-
tok elbírálásának EU-ban kialakított eljárását.

Hasznos ismeretanyagot nyújtanak a részt-
vevõk számára a minõségügy és az építõipar
területén mûködõ társszervezeteink vezetõ tiszt-
ségviselõinek tájékoztatói szervezetük tevékeny-
ségének továbbfejlesztésérõl. Így az EOQ MNB
részérõl elhangzó elõadásból részletesebb ismere-
tekhez juthatnak a minõségügy területén fennálló
európai szabályozási gyakorlatról, hallhatnak az
ÉVOSZ keretében megvalósuló minõségbiz-
tosítási elképzelésekrõl és az ÉTE közelmúltban
újjáválasztott vezetõségének terveirõl az Egye-
sület tevékenységi körének aktivizálásáról és
bõvítésérõl.

A konferencia témaköreinek megválasztásában
ezúttal is igyekeztünk az építõipart általánosan
érintõ és aktuális kérdéseket napirendre tûzni 
a minél teljesebb körû tájékoztatás érdekében. 
A konferencia két napjának részletes programját
jelen meghirdetésen túlmenõen az érdekeltekhez
közvetlenül is eljuttatjuk. Jelentkezési lap a
folyóirat végén található.

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

A Magyar Minõség Társaság (MMT), valamint az 
Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága (EOQ MNB)

közös Építésügyi Szakmai Bizottsága
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A Magyar Minőség Társaság, valamint az EOQ MNB szervezésében 
kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a 

Minőségszakemberek Találkozója

Magyar Minőség Bálja

2005. február 19-én.
Helyszín: Hotel SOFITEL (korábban Hotel Hyatt Regency)

1051 Budapest, Roosevelt tér 2.

A szervezők egy közvetlen légkörű fórumot kívánnak biztosítani a minőségirányítás területén dolgozó 
szakemberek számára. Nagyszerű alkalom kínálkozik az üzleti partnerek vendégül látására, 

új üzleti kapcsolatok kezdeményezésére. Kiváló lehetőség arra, hogy a szervezetek menedzsmentjében
együtt dolgozó teamek (felső vezetés, gazdasági, műszaki, informatikai, humánpolitikai és minőség-,

környezetirányítási vezetők és munkatársak) egy kötetlen hangulatú műsoros estén elmélyítsék
munkakapcsolatukat. 

Felkért fővédnök:
Dr. Kóka János 

gazdasági és közlekedési miniszter

A szakmai eszmecserét színvonalas műsorral, ízletes ételekkel, „nyereményesővel” és igényes zenével
kívánjuk emlékezetessé tenni.

A belépőjegy ára 2005. január 15-ig történő jelentkezés esetén 21 000 Ft + áfa, 
a megadott időpont után 22 500 Ft + áfa. 

A feltüntetett részvételi díjak közvetített szolgáltatásként tartalmazzák az étkezést.
Az étkezés utáni közterheket a megrendelőknek kell a költségvetés felé megfizetniük.

Az MMT szponzorként tünteti fel azokat a szervezeteket, amelyek

♦ 10 vagy több jegyet vásárolnak munkatársaik vagy ügyfeleik részére,
♦ 4 db szponzorjegyet, összesen 150 000 Ft + áfa összegért vásárolnak,
♦ legalább 50 000 Ft-tal hozzájárulnak vagy ilyen értékben nyereményeket ajándékoznak

a „nyereményeső” céljára. Az ajándékozók nevét az ajándékon feltüntetjük.

Az előbbieknél nagyobb összegű támogatás esetén az ellentételezés módjáról egyedi megállapodás
köthető.

A szervezetek az MMT-vel történő előzetes egyeztetés után apró, reklám célú ajándéktárgyakkal 
kedveskedhetnek a résztvevőknek.

A rendezvénnyel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást ad:
Mátyás Péter (tel.: 06 1 456-6946).

Részvételi vagy szponzorálási szándékát az alábbi címen jelezheti:
Magyar Minőség Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.

E-mail: rendezveny@quality-mmt.hu 
Fax: 06 (1) 456-6954
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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

Önkormányzatok figyelmébe!
Játszótéri eszközök tanúsításának és ellenõrzésének tapasztalatai*

* Megjelent a Szabványügyi Közlöny 2004. decemberi számában.

2004. február 1-jén lépett hatályba a gazdasági 
és közlekedési miniszter 78/2003. (XI. 27.) GKM
rendelete a játszótéri eszközök biztonságosságá-
ról, amely elõírja a közterületeken, óvodákban,
iskolákban lévõ játszótéri eszközök átfogó, orszá-
gos szintû felülvizsgálatát. A játszótéri eszközök
üzemeltetõi a rendeletben meghatározott ideig,
2005. június 30-ig kötelesek az eszközök
állapotát és biztonságosságát kijelölt szer-
vezettel ellenõriztetni. 

A rendelet elõírásokat tartalmaz a gyártókra,
importálókra, forgalmazókra is. Játszótéri eszköz
akkor hozható forgalomba, ha megfelel a bizton-
sági követelményeknek, és ezt megfelelõségi
tanúsítvány igazolja.

A játszótéri eszközök jogszabálynak, szabvány-
nak való megfelelõségének értékelését csak a gaz-
dasági és közlekedési miniszter által kijelölt szer-
vezetek végezhetik.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) mint
a gyártóktól, üzemeltetõktõl független, nonprofit
köztestület részt kívánt venni a játszótéri eszkö-
zök és így a játszóterek biztonságosabbá tételé-
ben, ezért kérte kijelölését az illetékes miniszter-
tõl. 

Az MSZT szakmai felkészültségét a gazdasági
és közlekedési minisztérium megfelelõnek minõ-
sítette, és a miniszter 074/2004. sorszámú okira-
tával kijelölte az MSZT-t a játszótéri eszközök
tanúsítására és ellenõrzésére.

A kijelölésünket követõen szerzett eddigi ta-
pasztalatainkat kívánom megosztani a tanúsítás-
ról és az ellenõrzésrõl.

Elõször tekintsük át a játszótéri eszközök tanú-
sításának a helyzetét:
Az említett rendelet szerint játszótéri eszköz
akkor hozható forgalomba, telepíthetõ, illetve
vehetõ használatba, ha megfelel a biztonságos-
sági követelményeknek, és ezt kijelölt tanúsító
szervezet által kiadott megfelelõségi tanúsítvány
vagy azzal egyenértékû külföldi megfelelõségi
tanúsítvány igazolja. Az egyenértékûség nagyon
fontos, mert a játszótéri eszközökre vonatkozó
szabvány eltérést enged meg a szabvány köve-
telményeinek alkalmazásában. A három évnél

fiatalabb gyermekek által használható játszótéri
eszközök esetében például a magyar és a német
mûszaki elõírások között jelentõs a különbség.
Németországban ugyanis jogszabály írja elõ, hogy
az ilyen korú gyermekek csak felügyelettel hasz-
nálhatják a játszótéri eszközöket. Magyaror-
szágon ilyen jogszabályi elõírás nincs, tehát egy
DIN-szabvány szerint tanúsított játszótéri eszköz
egyenértékûségét célszerû megvizsgálni.

Magyarországon alapvetõen külföldi gyártású
termékek vannak forgalomban, amelyek már
tanúsítva vannak, és a rendelet ezen termékek
forgalmazását a meglévõ, korábban kiadott tanú-
sítványok alapján lehetõvé teszi. Ilyen esetekben
a rendelet tehát nem írja elõ a tanúsítás ismételt
elvégzését egy hazai kijelölt szervezet által, mivel
a rendelet 8. § (2) bekezdése szerint: a rendelet
hatálybalépése elõtt forgalomba hozott játszótéri
eszköz tekintetében a szabványoknak való meg-
felelõséget igazoló magyar vagy külföldi tanúsít-
ványt a rendeletben elõírt megfelelõségi tanúsít-
vánnyal egyenértékûnek kell tekinteni.

Sajnos félreértésre ad okot, hogy egyes magyar
vizsgálóintézetek a hazai gyártók termékeit vizs-
gálva korábban minõségi bizonyítványt adtak ki,
és a játszótéri eszközök ezekkel kerülnek ma is
forgalomba. A minõségi bizonyítvány azonban
nem megfelelõségi tanúsítvány, és a rendelet sze-
rint nem minõséget, hanem megfelelõséget kell
értékelni és tanúsítani. Egy korábbi, de a joghar-
monizáció során visszavont 47/1968. (XII. 18.)
Korm. rendelet szerint a gyártó minõségre vonat-
kozó nyilatkozatát minõségtanúsításnak kell 
tekinteni, amelynek módja minõségi bizonyítvány
(mûbizonylat) szolgáltatása. A tanúsítás, az MSZ
EN 45 020:1999 szabvány szerint, olyan eljárás,
amelynek alapján egy harmadik fél (nem a gyártó,
nem a vevõ, hanem egy tanúsító szervezet) írás-
ban igazolja, hogy egy termék megfelel az elõírt
követelményeknek. Ez jól tükrözi a két megfogal-
mazás közötti különbséget. Jó lenne már olyan
dokumentumokkal találkozni, amelyek összhang-
ban vannak az EU-ban használatos szakkifejezé-
sekkel és azok tartalmával. Félrevezetõ módon ne
legyenek ma forgalomban minõségi bizonyítvá-
nyok, csak az a megfelelõségi tanúsítvány legyen
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elfogadott, amelyet egy MSZ EN 45 011:1999
szabvány szerint mûködõ, kijelölt szervezet ad ki.
Ma már jogszerûen csak megfelelõségi tanúsít-
vánnyal igazolható a játszótéri vagy más eszköz,
termék biztonsága.

Visszatérve a hazai gyártókra, megállapítható,
hogy a nagy sorozatban gyártók száma kevés.
Ezek a gyártók ismerik a rendelet elõírásait, és
felkészültek a tanúsításhoz szükséges dokumen-
tumok elkészítésére, a tanúsítást elvégeztetik.

A helyi, egyedi megrendelésre készítõ „ezer-
mesterek” vagy nem ismerik a rendeletet, vagy
gondot okoz annak elõírásait betartani, ezért a
tanúsításra ritkán kerül sor. Így kis településeken
olyan játszótéri eszközöket vesznek használatba,
amelyeknek nincs megfelelõségi tanúsítványa, és
sajnos számos esetben nem felelnek meg a vonat-
kozó szabványok követelményeinek.

Ezek a gyártók, vállalkozók nem igénylik a
tanúsítást, amivel nemcsak megsértik a jogszabá-
lyokat, hanem a játszótéri eszközök üzemeltetõjét
is – akaratán és tudtán kívül – jogsértõ helyzetbe
hozzák.

A játszótéri eszközök ellenõrzésének helyzete:
A rendelet hatálybalépése elõtt telepített játszó-
téri eszköz esetén annak tulajdonosa, illetve
üzemeltetõje 2005. június 30-ig köteles kijelölt
szervezettel elvégeztetni az elsõ ellenõrzést – írja
a rendelet.

Ennek ellenére az ellenõrzésre vonatkozó piaci
visszajelzések várakozó álláspontot tükröznek,
azaz számos önkormányzat – figyelembe véve a
2005. június 30-i határidõt – árajánlatokat kér,
hogy az ellenõrzés elvégzéséhez szükséges össze-
geket a költségvetési keretbe be tudja tervezni. 
Ez fõleg a nagyszámú játszótéri eszközt üzemel-
tetõkre jellemzõ, ami érthetõ, hiszen a költség-
ráfordítás jelentõs. Kérdés azonban, hogy a köz-
vetlenül 2005. június 30. elõtt jelentkezõ ellen-

õrzési igény fizikailag teljesíthetõ lesz-e, figyelem-
be véve, hogy ezt a tevékenységet csak korlátozott
számú kijelölt szervezet végezheti.

Kisebb települések, iskolák, óvodák gyorsabban
reagálnak a jogszabályban elõírt feladatokra.

Azt tapasztaltuk, hogy számos esetben nem 
a jogszabályi kötelezettség, hanem a gyerekek
iránti felelõsségérzet készteti az üzemeltetõket
arra, hogy mielõbb elvégeztessék a játszótéri
eszközök állapotfelmérését, hogy ezt követõen
gondoskodni tudjanak azok kijavításáról, a bal-
esetveszély megszüntetésérõl.

A sajtóban gyakran megjelenõ, a tényleges
ellenõrzési díj többszörösét (valótlanul) hangoz-
tató díj elriasztja az üzemeltetõket. Ezzel szem-
ben, a piac más területeihez hasonlóan, itt is
árverseny van, néha olyan alacsony árakkal, ame-
lyek megkérdõjelezik a jogszabályban elõírt ellen-
õrzés szakszerû elvégezhetõségét, az ellenõrzés
teljességét. Az MSZT nonprofit köztestület, ár-
képzése az idõráfordítás alapján került megál-
lapításra. Mérsékelt árunkkal az üzemeltetõk
számára kívánunk segítséget nyújtani, hogy
kisebb költségráfordítással minél több játszótéri
eszközt tudjanak biztonságossá tenni.

Az MSZT ingyenes konferenciát szervezett a
játszótéri eszközöket üzemeltetõk számára, hogy
tájékoztatást adjon a rendeletbõl adódó felada-
tokról. Ezenkívül levélben hívta fel az önkor-
mányzatok figyelmét a megjelent rendeletre.

Az MSZT kijelölt tanúsító, ellenõrzõ szervezet-
ként a játszótéri eszközöket üzemeltetõk, a
gyártók rendelkezésére áll, és elvégzi a játszótéri
eszközök megfelelõségének értékelését a játszó-
téri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.
(XI. 27.) GKM rendelet és a rendelethez kapcso-
lódó MSZ EN 1176 szabványsorozat és MSZ EN
1177 szabvány követelményei alapján.

Tarcsi József

Ablakon bedobott pénz 
– megtakarítások környezetvédelemmel

A díjat a KÖVET osztja ki, 2003-tól évente, olyan
vállalatoknak, amelyek megvalósult intézkedéseik-
kel egyszerre értek el jelentõs környezeti hasznot és
pénzügyi megtakarítást. Kiemelt szempont az inno-
vatív jelleg, a környezeti javulás, a megtakarítás
nagysága a cég forgalmához mérten, valamint a
megtérülési idõ. A legjobb pályázatok megjelennek
az Ablakon bedobott pénz címû esettanulmány-
kötetben, idén immár harmadik alkalommal.

A gyümölcsfát formázó díjat tavaly és idén is
dr. Persányi Miklós miniszter nyújtotta át a nyer-
tes cégeknek a Környezettudatos Vállalatirá-
nyítási Egyesület éves konferenciáján, november
22-én. Három kategóriában hirdettek gyõztest,
annak függvényében, hogy mekkora környezeti
haszonnal járó, milyen mértékû beruházást
igénylõ és milyen idõtávon megtérülõ intézkedés-
rõl volt szó.
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A gyõztesek

Flextronics International Kft., 
Nyugat-magyarországi Ipari Park

– „A legszebb mosott gyümölcs tálban”

A singapouri székhelyû Flextronics csak Zala-
egerszegen és Sárvárott tízezer embert foglal-
koztat. Az elektronikai gyár forgalma alapján
Magyarország harmadik legnagyobb iparvállala-
ta. A KÖVET által díjazott intézkedésük a ter-
melésiselejt-visszaforgatási program volt. Köz-
ponti kezeléssel és óránkénti ellenõrzéssel lehe-
tõvé tették, hogy a még használható alkatrészek 
– esetleg kisebb javítás után – újból a termékbe
kerülhessenek. A Six Sigma módszerrel indított
programhoz nem volt szükség beruházásra, illet-
ve új személyzetre sem, csupán a meglévõ
munkaerõ átszervezésére. Az intézkedés követ-
keztében létrejövõ környezeti és gazdasági ha-
szon – még a Flextronics méretének ismeretében
is – hatalmas. Egyfelõl 3,5 mázsa elektronikai
hulladék és 700 tonna mûanyaghulladék kelet-
kezését kerülte el a cég, másfelõl 130 millió forint
azonnali megtakarítás éves szinten. Ez idei
gyûjteményünkben a legnagyobb, három év
távlatában pedig a második legnagyobb, beruhá-
zás nélküli megtakarítás. A cég környezeti
vezetõjét és munkáját képzéseinkrõl és egyéb
programjainkból régebbrõl ismerjük, ez alapján
meggyõzõdésünk, hogy a kiváló környezeti tel-
jesítmény nem véletlen, hanem sok évi tervszerû
fejlesztés eredménye. Ezt bizonyítja a Flextronics
által korábban elnyert Üzleti Élet a Környezetért
díj is (MBLF, Magyar Business Leaders Forum).
Végül, de nem utolsósorban az intézkedés ön-
kéntes jellegét díjaztuk, mivel az két szempont-
ból is megelõzi a direktívát. Egyrészt idõben,
másrészt gyáron belül nem kötelezõ az elektro-
nikai hulladék visszaforgatása.

GE Hungary Rt. Fényforrásgyár,
Nagykanizsa

– „A legízletesebb alacsonyan csüngõ
gyümölcs”

A három éven belül megtérülõ beruházások kate-
góriájában a General Electric fényforrásgyára
nyerte el megtakarításdíjunkat. Nagykanizsán
1965-ben épült meg a világ legnagyobb fényfor-
rásgyára, amit a cég 1993-ban vásárolt meg a
Tungsram Rt.-tõl. Ma az üzem 4000 embernek
biztosít megélhetést. A cég több környezetvédelmi
és veszélyeshulladék-csökkentési technológiája vi-
lágszabadalom (kompaktfénycsõ-hulladék feldol-
gozása, szennyvíztisztítás). Díjazott intézkedésük
éves szinten 362 MWh energia megtakarítását

hozta: a sûrített levegõt kevesebb helyen és opti-
malizálva használták. Anyagtovábbításra például
nem mindenütt. A fejlesztésben a Shivanet elekt-
ronikai szoftver is segített. A 18 millió forintos
beruházás évi 41 millió forint tiszta megtakarí-
tást hozva másfél-kétszeresen felülmúlja az ala-
csonyan csüngõ gyümölcsök között a második
legjobb intézkedést. A jó öt hónapos megtérülési
idõt mindössze a Gallicoop két intézkedése múlja
felül. E kategóriában a GE energiatakarékossági
intézkedésének vetélytársa a fentiek mellett a
Gallicoop 12 millió forintos beruházással meg-
épített hõhasznosítója, amely óránként 6 m3

60 oC-os meleg víz elõállítására képes. A GE saját
maga versenytársa is – lenne, ha ezt nem pozití-
vumként vennénk figyelembe –: a szerves-
oldószer-tartalmú készítmények újrahasznosí-
tásával 3970 l oldószer-megtakarítást értek el
évente. Az alkoholtartalmú hulladék 68%-a, a
butilacetát-tartalmú hulladék 38%-a, a metil-,
etil-, ketontartalmú hígító 50%-a visszaforgat-
hatóvá vált.

Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt.

– „A legnagyobb magasan csüngõ gyümölcs”

Az ország egyik meghatározó pulykafeldolgozójá-
nak számító Gallicoopnál a környezettudatosság
fõ motivációja az EU-felzárkózás és a megtaka-
rítások voltak. Ez utóbbiak sikerét mutatja, hogy
a cégnek ítéltük az adott vállalat számára nagy
terhet, azaz relatíve nagy beruházást és hosszú
megtérülési idõt jelentõ legnagyobb magasan
csüngõ gyümölcs díjat. A két „nyerõ” intézkedés
nagyarányú vízmegtakarítást eredményezett: a
közepes nyomású takarítórendszer kiépítése
például napi 56 köbmétert. A saját kutak fúrása
és a víztisztító berendezés kiépítése következté-
ben a kevésbé jó minõségû rétegvizeket használ-
ja a cég, megõrizve az ivóvízbázist. A városi ivó-
vízkészletbõl évi 128 ezer m3 vízzel kevesebbet
használnak. A 4,5, illetve 128 millió forintos 
beruházások megtérülési ideje 4,5–6,7 év. A cég
ezzel éves forgalmának 2,4 ezrelékét takarítja
meg, ami egy nagyságrenddel nagyobb, mint az
összes többi cég hasonló arányszáma. Ez alól csak
a Pannon Power Pécsi Erõmûve kivétel, amely
még esélyesnek számított a díjra, de két fõ okból
végül is nem kapta meg. Az egyik ok, hogy
számára nem annyira önkéntes, mint egziszten-
ciális kérdés volt a fejlesztés – így a bezárandó
szenes erõmû biomasszára és gázra való átállí-
tása kevésbé fér bele az Ablakon bedobott pénz
önkéntes intézkedéseinek filozófiájába. A másik
érv a Gallicoop mellett, hogy a cég az alacsonyan
csüngõ gyümölcsök közül is tudott felmutatni
néhányat.
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Fókuszban az élelmezési termékek nemzetközi
szabványai*

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO,
havonta megjelenõ, 146 országba eljutó folyóirata,
az ISO Focus csaknem egész szeptemberi számát
az élelmezési termékek nemzetközi szabványait
kidolgozó, 34. számú mûszaki bizottság (a továb-
biakban ISO/TC 34) bemutatásának szentelte.
Számunkra ennek az ad különös hangsúlyt, hogy
az ISO/TC 34 titkársági teendõit a Magyar
Szabványügyi Testület, az MSZT látja el. Az a
tény, hogy az ISO érdemesnek tartotta a mûszaki
bizottság tevékenységét a „fókuszba” helyezni, az
MSZT nemzetközi tevékenységének elismerését
is jelenti. Ezért fontosnak tartottuk, hogy a Szab-
ványügyi Közlöny olvasóit röviden tájékoztassuk
az ISO/TC 34 és albizottságainak munkáját
ismertetõ közlemények tartalmáról. 

Az elsõ cikket „Az együttmûködés gyümölcse:
jobb, biztonságosabb élelmiszerek” címmel dr.
Salgó András professzor, az ISO/TC 34 elnöke
írta. Ebben az ISO és a FAO/WHO Élelmiszer-
könyv Bizottsága, valamint más nemzetközi szer-
vezetek közötti együttmûködés fontosságát és
szükségességét hangsúlyozza, amelyet az élel-
miszer-kereskedelem világméretûvé válása tett
nélkülözhetetlenné.

Jacob Fargemand és Dorte Jespersen (a
mûszaki bizottság 8. számú munkacsoportjának
dán szakmai irányítója és titkára) az ISO 22 000
szabványtervezetrõl szóló cikket a következõ
mondatokkal kezdi: „Az élelmiszer-ellátásban
bekövetkezõ hibák veszélyesek és sokba kerül-
nek. Az ISO 22 000 szerint kiépített élelmiszer-
biztonsági rendszerek azt a célt szolgálják, hogy
az élelmiszerláncnak ne legyenek gyenge pont-
jai.” Ezt követõen többek között ismertetik a
szabványtervezet legfontosabb jellemzõit és a
majd elkészülõ szabvány alkalmazásának elõ-
nyeit.

A következõ cikkben az ISO/TC 34 elnöke a
kidolgozás alatt lévõ nyomon követhetõségi szab-
vány (ISO 22 519) céljait és fontosságát elemzi.
Hangsúlyozza, hogy 2005 januárjától, az Európai
Unióban a nyomon követhetõséget törvény írja elõ.
Az általános élelmiszer-törvényi szabályozás 18.
cikkelye mondja ki az élelmiszerek, takarmányok
és élelmezés céljára tenyésztett állatok, valamint
minden egyéb, az élelmezési termékekhez vagy
takarmányokhoz hozzáadásra szánt anyag nyomon
követhetõségének követelményét. Ennek meg-
valósításához nyújt segítséget az ISO 22 519 szab-
vány, amelynek kidolgozását a mûszaki bizottság 
9. számú munkacsoportja 2001-ben kezdte meg.

Az ún. Bécsi Egyezmény keretében az ISO és az
Európai Szabványügyi Bizottság, a CEN, szorosan
együttmûködik a genetikailag módosított szer-
vezetek (GMO) élelmiszerekben való meghatáro-
zására alkalmas módszerek szabványosításában.
E sok vitát kiváltó, új eljárással elõállított nyers-
anyagok egészségre gyakorolt hatásának meg-
ítélésében az országok között nagy különbségek
vannak. Dr. Marianna Schauzu, az európai
munkacsoport német vezetõje cikkében azokat a
szabványosításra kerülõ módszereket ismerteti,
amelyekkel a GMO-k az élelmiszerekben bizton-
ságosan kimutathatók lesznek.

A mikroorganizmusok sok élelmiszer elõállításá-
nak nélkülözhetetlen szereplõi (sajtok, kefir, borok
stb.), de vannak szép számmal olyanok is, amelyek
megjelenése komolyan veszélyezteti a fogyasztók
egészségét (pl. a Salmonella vagy a Listeria mono-
cytogenes), gyomor- és bélhurutot, agyhártya-
gyulladást vagy más megbetegedést okozva, írja
cikkében Bertrand Lombard, a mikrobiológiai
albizottság francia elnöke. Manapság, amikor
növelik az élelmiszerek eltarthatósági idejét,
kíméletesebb kezelésekkel próbálják a termékek
élvezeti értékét megõrizni, továbbá egyre gyako-
ribb a nagy távolságokra való szállítás, amelyek
miatt nõtt a fertõzések kockázata. A kórokozók
kimutatására alkalmas, megbízható módszerek
szabványosítása iránti igény ezért fokozódott.

Edward Hopkin, a Nemzetközi Tejipari
Szövetség (IDF) titkárságának vezetõje arról az
együttmûködésrõl ír, amely szervezetük és az ISO
között 1961-ben kezdõdött, és amelynek eredmé-
nyeként 2001 óta a nemzetközi tejipari szabvá-
nyokat a két szervezet logójának feltüntetésével,
az ISO kiadásában közösen jelentetik meg.

Az ENSZ 2004-et a rizs évének nyilvánította.
Ezért foglalkozik a gabonafélék és hüvelyesek
nemzetközi szabványait kidolgozó, MSZT-titkár-
ságú albizottság tevékenységét bemutató cikk
szinte kizárólag a rizzsel, valamint a rizs keres-
kedelmét és minõsítését elõsegítõ ISO-szab-
ványokkal. Írását az albizottság titkára (aki e
beszámoló szerzõje is) egy kínai közmondással
kezdi, mely szerint a valóban értékes dolgok nem
a gyöngy vagy a jáde, hanem az öt gabonamag,
amelyek közül az elsõ helyen a rizs áll. Ez segít
életben tartani a világ lakosságának kétharmadát
Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában, ahol
ez a legfontosabb táplálék.

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék nem-
zetközi szabványait kidolgozó albizottság elnöke

*  A Szabványügyi Közlöny 2004. novemberi számában megjelent cikk másodközlése.
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és titkára (Prof. Renata Jedrzejczak és dr.
Sylwia Skapska) ezeknek a termékeknek a
táplálkozásban betöltött fontos szerepét hangsú-
lyozta, kiemelve vitamin- (A, B1, B2, B6, C, D, E és
K), ásványianyag- (kalcium, magnézium, kálium
stb.) és étkezésirost-tartalmukat. A vonatkozó
szabványok azonban elsõsorban nem ezeknek az
összetevõknek, hanem az adalék- és szennyezõ
anyagoknak a kimutatására és meghatározására
szolgáló módszereket tartalmazzák.

A friss, száraz és szárított gyümölcs- és zöld-
ségfélék ISO-szabványainak döntõ többsége a
megfelelõ tárolási és szállítási körülményekhez
(hûtött, ellenõrzött légterû stb.) ad útmutatást,
amely a termékek biológiai és élvezeti értékének
megõrzését szolgálja, ahogy errõl az illetékes 
albizottság török elnöke (Prof. Nevzat Artik)
és titkára (dr. Servet Atayeter) beszámol.

A növényi és állati eredetû zsírok és olajok 
a leghatékonyabb energiaforrások, mert egy
grammjuk több mint kétszer annyi kalóriát szol-
gáltat (9 kcal), mint a fehérjék vagy a szénhidrá-
tok (4 kcal). Emellett esszenciáliszsírsav-tartal-
muk miatt sem hiányozhatnak étrendünkbõl. 
A lakossági fogyasztás mellett az élelmiszeripar is
jelentõs mennyiséget igényel ezekbõl a termékek-
bõl. A világ évente 124 millió tonna étkezési zsírt
és olajat állít elõ. Ezen a területen a szabvá-
nyosítás elsõsorban a vizsgálati módszerek egy-
ségesítésére törekszik. Ezek a módszerek a leg-
korszerûbb analitikai technikákat alkalmazzák,
képesek nyomnyi mennyiségû vegyületek szelek-
tív mérésére, fejti ki az albizottság német elnöke,
dr. Hans-Jochen Fiebig és angol titkára, dr.
John Hancock. Így ma már lehetõség van arra,
hogy a káros anyagok tûrési határértékeinek
megadásában ne a vizsgálati módszer érzékeny-
sége, hanem a tényleges egészségkárosító hatás
legyen a döntõ szempont.

Az ISO/TC 34 és albizottságainak tevékeny-
ségét bemutató közlemények sorát két élvezeti

cikkel, a kávéval és a teával foglalkozók zárják. 
A kávé ISO-szabványait kidolgozó albizottság
titkárságát a legnagyobb termelõ és egyben 
exportáló ország, Brazília, a teáét pedig a tea-
fogyasztásáról híres és kereskedelmében is
jelentõs szerepet játszó Egyesült Királyság 
látja el.

A zöld kávé kereskedelmi értékét meghatározó
minõségi paraméterek az idegenanyag-tartalom
és a hibás szemek aránya. A különbözõ nemzeti és
nemzetközi osztályozási rendszerek harmonizá-
lása volt az ISO 10 470 szabvány célja, írja cikké-
ben az albizottság svájci elnöke, Mr. Maurice
Blanc. A világon mindenütt alkalmazható, ezért
a kellõ rugalmasságú rendszer kifejlesztése az
exportáló és importáló országok, valamint számos
nemzetközi szervezet közös erõfeszítésével
jöhetett csak létre, kompromisszumok egész
során keresztül. Az új szabvány 2004 szeptem-
berében jelent meg.

A nap minden percében valahol valaki megiszik
egy csésze teát, kezdi cikkét Andrew Scott, a tea
nemzetközi szabványait kidolgozó albizottság
elnöke. A teafogyasztás történetét egészen az
idõszámításunk elõtti 2737-ig vezeti vissza,
amelybõl megtudhatjuk, hogy (mint oly sok min-
den más) ez is Kínából indult hódító útjára. Ma
már évente több mint 30 millió tonna teát állít elõ
több mint 30 ország, és fogyasztása közkedvelt
több mint 100 országban. A tea nemzetközi szab-
ványai azt segítik elõ, hogy a termékek minél job-
ban megfeleljenek a vásárlói követelményeknek.
A jó gyártási gyakorlat megvalósítását segítik a
zöld és a fekete tea összetételi követelményeit
leíró ISO-szabványok és azok betartásának
ellenõrzésére szabványosított, validált analitikai
módszerek.

Az ISO Focus szeptemberi és a többi száma 
az MSZT olvasótermében bárki számára hozzá-
férhetõ.

Petró Ottóné dr.

Gábor Dénes-díj 2004
A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az
új ismereteket a gyakorlatba átültetõ szakem-
berek fokozott erkölcsi megbecsülése érdekében
az alapítvány 2004. december 16-án adta át 
tizenhatodik alkalommal a Gábor Dénes-díjat
azon, nyilvános felhívás alapján felterjesztett 
és a kuratórium döntése alapján kiválasztott
kiválóságoknak, akik a létrehozott mûszaki-
szellemi alkotások bevezetésével, fejlesztési
eredményeikkel, ill. a széles értelemben vett in-
nováció infrastrukturális hátterének megterem-
tésével, a felnövõ generáció kreatív gondolko-
dásának fejlesztésével, a szakmai ismeretek
magas színvonalú átadásával maguk is tevéke-

nyen hozzájárultak a gazdaság sikeresebbé
tételéhez.

A Gábor Dénes-díjakat Garay Tóth János úrral,
a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnö-
kével közösen adták át a szaktárcákat képviselõ
miniszterek és államtitkárok, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnöke és a Magyar Szabadalmi
Hivatal elnöke.

Dr. Monostori László villamosmérnök, a mû-
szaki tudomány doktora, a BME Gépészeti
Informatikai Tanszék tanszékvezetõ egyetemi
tanára, az MTA SZTAKI tudományos igazgató-
helyettese részére, 
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a gyártási hierarchia különbözõ szintjeire jel-
lemzõ komplexitás, változások és zavarok keze-
lésére kifejlesztett, a mesterséges intelligencia és
a gépi tanulás módszerein alapuló új megoldá-
saiért; az intelligens gyártórendszerek, digitális
vállalatok interdiszciplináris kutatási terén vég-
zett, kiemelkedõ, nemzetközi elismerést szerzett
iskolateremtõ kutatásaiért; a fiatal kutatók
igényes szakmai munkára nevelése terén elért
eredményeiért, valamint hazai és nemzetközi
tudományszervezõi tevékenységéért.

Dr. Szabó Gábor fizikus, a fizikai tudomány
doktora, az MTA levelezõ tagja, a Szegedi
Tudományegyetem Optikai és Kvantumelekt-
ronikai Tanszék egyetemi tanára részére, 
az alkalmazott kutatás, az ipari termékfejlesztés,
nevezetesen az ultrarövid fényimpulzusok, a lé-
zeres fotoabláció, a nagyfeloldású fotolitográfia, a
kvantumrendszerek optimális szabályozása, a lé-
zerek orvosi-biológiai alkalmazása és a fotoakusz-
tikai spektroszkópia területén elért kimagasló és
interdiszciplináris jellegû eredményeiért, áldoza-
tos tudomány- és innovációszervezõ közéleti tevé-
kenységéért, sikeres felsõoktatási munkássá-
gáért.

Dr. Szabó Csaba általános orvos, az MTA dok-
tora, a Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti
Kutató és Humán Élettani Intézet tudományos
tanácsadója részére,
a merõben új kórélettani mechanizmusok és
lehetséges új gyógyszertámadáspontok felis-
meréséért, az ezen mechanizmusokat befolyásoló
gyógyszermolekulák kifejlesztéséért, a magyar
szaktudás, nevezetesen a magyar farmakológusok
nemzetközi tekintélyének növeléséért, a vérke-
ringési sokk, a gyulladás és az oxidatív/nitrozatív
stressz kutatását célzó laboratóriumok létre-
hozásáért, kiemelkedõ tudományos publikációs és
iskolateremtõ munkásságáért, az Amerikai Egye-
sült Államokban és Magyarországon kutatás-
fejlesztési tevékenységet folytató, nemzetközi
szinten elismert „spin-off” cég megalapításáért,
sikeres feltalálói tevékenységéért, melyet ameri-
kai és európai szabadalmak sora fémjelez.

Dr. Szabó Gábor orvos, az MTA Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézet osztályvezetõje
részére, 
a magyar tudományos kutatás- és gyógyszerfej-
lesztés nemzetközi versenyképességét növelõ,
európai színvonalú Orvosi Géntechnológiai Rész-
leg megtervezésében és megvalósításában, a tér-
ben és idõben egyaránt szabályozható transz-
genikus technológiák fejlesztésében, a moleku-
láris biológiai eljárások és a géntechnológia
kutatóintézeti meghonosításában, a mesterséges
állatmodellek in vivo génmanipulációs tech-

nológiával történõ elõállításában nyújtott meg-
határozó jellegû innovatív tevékenységéért. 

Somogyi István gépészmérnök, az Országos
Villamos Távvezeték Rt. létesítési igazgatója
részére,
az alállomás-szerelés és -fenntartás területén meg-
valósult innovatív problémakezeléséért, a nagy-
feszültségû távvezetékek létesítésének modernizá-
ciója, az új típusú távvezetékoszlopok szerelési és
állítási technológiája, valamint a speciális energe-
tikai nehézszállítási technikák fejlesztése terén
elért eredményeiért, kiemelkedõ szakmai munkás-
ságáért és vezetõi tevékenységéért, mellyel hozzá-
járult a magyarországi átviteli hálózat kiváló
üzembiztonságához, valamint a magyar villamos-
energia-rendszernek a nemzetközi együttmûködõ
hálózatba (UCTE) történõ integrálásához, és az
európai hálózati kooperáció kiterjesztéséhez.

Dr. Velich István kertészmérnök, a mezõgaz-
dasági tudomány doktora, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára részére, 
a kertészeti tudomány, kultúra és ismeretter-
jesztés, a biotikus és abiotikus stresszekkel szem-
beni rezisztencianemesítési stratégia kidolgozása,
a rezisztens kertészeti növényfajták nemesítése
és termesztésbe vonása, a nemesítésben egy új, a
genetikai terméspotenciált növelõ ideotípus ki-
alakítása és bevezetése, új egészségjavító, immun-
erõsítõ génforrások feltárása terén elért eredmé-
nyeiért, genetikai és növénynemesítési oktatási
tevékenységéért és a hiánypótló genetikai tan-
könyv szerkesztéséért és írásáért, valamint az új
oktatási formák kidolgozása és bevezetése terén
tanúsított innovatív munkájáért.

Dr. Marosvölgyi Béla erdõmérnök, a mezõgaz-
dasági tudomány doktora, a Nyugat-magyar-
országi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára
részére, 
a környezetvédelem, a megújuló energiaforrások
hasznosítása és a tájvédelem céljait szolgáló
kutatási-fejlesztési tevékenységéért, nevezetesen
a megújuló energiahordozók, ezen belül a bio-
masszák hasznosítása, az energianövények fajta-
nemesítése és ilyen ültetvények kísérleti referen-
ciahelyének létrehozása, ezzel az alacsony ter-
mõképességû területek hatékony mûvelésbe
vonása, az egyéb hulladékok biomasszaként tör-
ténõ energetikai hasznosítása és a kapcsolódó
mintavételi és anyagvizsgálati EU-szabványok
kialakítása, továbbá az elért eredmények szinte-
tizálása és publikálása terén végzett munkájáért,
a kutatási területén megvalósult hazai és
nemzetközi együttmûködések indukálásáért.

A Magyar Minõség Társaság gratulál, és
további sikereket kíván a díjazottaknak.
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PÁLYÁZHAT az a Magyarországon bejegyzett 
vállalkozás, amely a 2004. évben kiemelkedõ
hasznot ért el nagy jelentõségû innováció (ma-
gas színvonalú új termék, új eljárás, új szolgál-
tatás stb. létrehozása és piaci bevezetése) révén.

Az innováció alapja lehet kutatás-fejlesztési ered-
mény, szabadalom, know-how alkalmazása, tech-
nológia-transzfer stb. 

Korábban már díjazott innovációval pályázni nem
lehet.

A PÁLYÁZAT TARTALMI követelményei:

♦ egyoldalas összefoglaló a következõk fel-
tüntetésével: az innováció tárgya; szakterület;
a pályázó neve, címe, telefonszáma; az innová-
ciót megvalósító szervezet(ek)  neve, címe, tele-
fonszáma; tömör témaleírás; az innováció gaz-
dasági és egyéb eredményeinek valamint a refe-
renciák felsorolása,

♦ részletes leírás a megvalósított innovációról
és az elért piaci, ill. gazdasági eredményrõl
(jelentõsége, éves bevétel, éves üzleti eredmény,
licenceladás stb.) max. 10 A/4-es oldalon,

♦ referenciák (szakvélemény, vevõk véleménye,
fotó, videofilm, szakcikk stb.).

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG a Magyar Innovációs
Alapítvány Kuratóriuma által felkért szakembe-
rekbõl áll, elnöke a gazdasági és közlekedési
miniszter.

Az innováció értékelésének szempontjai:
♦ 2004-ben elért gazdasági eredmény és egyéb

mûszaki, gazdasági elõnyök,
♦ eredetiség, újszerûség,
♦ társadalmi hasznosság.

A pályázat nyertese kapja a 2004. évi

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT.

További kiemelkedõ innovációs eredmények elis-
merését a GKM, az FVM, az IHM, a KVM, az
NKTH, az MSZH, az MKIK és az IMFA által
alapított egy-egy innovációs díj jelenti.

A díjak ünnepélyes átadására 2005. március
végén kerül sor az Országházban.

Az Alapítvány valamennyi, a bírálóbizottság ál-
tal jelentõs innovációnak minõsített pályázatot
díszoklevéllel ismer el. A pályázatok össze-
foglalóit külön kiadványban és a világhálón köz-
zéteszi.

A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY meghirdeti
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal,
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal,
az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal,
a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és
az Ipar Mûszaki Fejlesztéséért Alapítvánnyal
közösen

A XIII. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-PÁLYÁZATOT.

BEADÁSI HATÁRIDÕ: 
2005. FEBRUÁR 22., 12 ÓRÁIG BEÉRKEZÕEN.

A pályázatokat kinyomtatva, 2 példányban (az egyoldalas összefoglalót lemezen is)
az alábbi címre kell eljuttatni: 

MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY, 1036 Budapest, Lajos u. 103.
További információ: 

dr. Antos László titkár, tel.: 453-6572, fax: 240-5625,
e-posta: innovacio@innovacio.hu; http://www.innovacio.hu

KÖZLEMÉNYEK
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Tárgy: EN ISO 14 001:2004 „Környezetköz-
pontú irányítási rendszerek. Követelmé-
nyek és alkalmazási irányelvek” magyar
nyelvû megjelentetésének finanszírozása.

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Felhívom szíves figyelmét, hogy ez év novemberé-
ben közzétételre került az EN ISO 14 001:2004.
A nemzetközi szabvány korszerûsítését a jobb
érthetõség, a könnyebb alkalmazhatóság és az EN
ISO 9001-es szabvánnyal való összhang indokolta.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2003.
január 1-jével az Európai Szabványügyi Szervezet
(CEN) teljes jogú tagjává vált, amely tagság azzal
a kötelezettséggel jár, hogy minden újonnan meg-
jelenõ európai szabványt (EN) 6 hónapon belül be
kell vezetni a magyar szabványállományba. Az
MSZT azonban csak azokat a szabványokat tudja
magyar nyelven bevezetni, amelyekre pénzügyi
fedezete van, ennek hiányában jóváhagyó közle-
ménnyel – angol nyelven – kerülnek magyar nem-
zeti szabványként bevezetésre, a korábbi kiadás
visszavonásával. Az MSZ EN ISO 14 001:1997

jelzetû nemzeti szabvány magyar nyelvû változa-
tát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatán elnyert összegbõl finanszíroztuk. 
Az EN ISO 14 001:2004 szabvány magyar nyelvû
megjelenését központi forrásból nem tudjuk biz-
tosítani. Most az érdekelt hazai cégeken múlik,
hogy mennyire tartják fontosnak a Környezet-
központú Irányítási Rendszer bevezetését, tanú-
sítását az új MSZ EN ISO 14 001 magyar nyelvû
szabványnak megfelelõen.

Ezért kérem Önt, hogy a fentieket figyelembe véve
szervezetük, cégük megítélését is befolyásoló 
MSZ EN ISO 14 001 magyar nyelvû megjelenteté-
sét költségmegosztással finanszírozni szíveskedjen.

További információkkal, valamint a részletek
megbeszélése érdekében készséggel állok ren-
delkezésére.

Budapest, 2004. november 24.

Üdvözlettel: Rosta Tímea
az MSZT/MB 725 Környezetközpontú Irányítás

titkára

Állatkerti örökbefogadás
Az eeebid.hu internetes szolgáltató már 4 éve
foglalkozik az internetes aukciók, vásárlások
lehetõségének a megteremtésével, vagyis online
piacteret nyújt a felhasználók számára. Jelen
esetben az állatkerti örökbefogadás lehetõségére
szeretnénk felhívni az emberek figyelmét.
A Fõvárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) hozzá-
járulásával, illetve segítségével lehetõvé tettük,
hogy oldalunkon megnézhessék az állatokat,
informálódjanak róluk, és végül támogassák az

Állatkertet a kiválasztott állat örökbefogadá-
sával.

A látogatók jelenleg 35 darab állat közül válo-
gathatnak, illetve kereshetnek kedvencet maguk-
nak. A FÁNK az örökbefogadó részére egy ok-
levelet és az örökbe fogadott állat életrajzát nyújt-
ja, illetve évente egyszer megrendezik a nevelõ-
szülõk találkozóját az Állatkertben. További
információt, illetve az örökbefogadást megteheted
a www.eeebid.hu oldalon.

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET
Szabványosítási Titkárság

MAGYAR MINÕSÉG
A Magyar Minõség Társaság havi folyóirata.

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

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

Felelõs kiadó: dr. Aschner Gábor.
Szerkesztõség: 1091 Budapest, Üllõi út 25. III. emelet. 

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

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

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

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

Jogi tag

Syner Vezetési és Tanácsadó Kft.
2365 Inárcs, Bajcsy-Zs. u. 100.

Vezetõ: Gáspár Zoltán (29/371-368)

Egyéni tagok

Dr. Bóc Istvánné, Budapest
Nagy Erika, Veszprém

Pöltl Balázs, Tata
Tallós Gábor, Budapest

Dr. Végh László, Budapest
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Elõfizetési lehetõség a Magyar Minõségre, a Magyar Minõség Társaság MMT-tagoknak: 6500 Ft
havi folyóiratára/év Nem tagoknak: 9000 Ft

Magyar Minõség: Minõség az oktatásban (2004. november) 750 Ft
Tóth Tiborné dr.: Minõségmenedzsment az iskolában 3100 Ft
Bardócz-Tódor András: Szabványos minõségirányítási rendszer az iskolában  400 Ft
Ribizsár Zoltán–Gyõri Pál: ISO 9001:2000 Értelmezés és megvalósítás

Hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban?
(2., átdolgozott és bõvített kiadás) 2520 Ft

Badacsonyi Zsolt–
Gyõri Pál–Oláh Péter: Hogyan kerüljük el a tanúsítás buktatóit? 1540 Ft
Gyõri Pál: Belsõ auditorok zsebkönyve          ÚJ                   Akció! 1575 Ft
Gyõri Pál: Iránytû a minõséghez vezetõknek                        Akció! 1400 Ft
Gyetvai Gábor: ISO 9000 auditorszemmel                                      Ajándék! 3150 Ft
Gyetvai Gábor: ISO 9000:2000 menedzserszemmel           4200 Ft
Mojzes Imre–Talyigás Judit: Minõségbiztosítás, Termelésirányítás

– Ahogy mi megéltük 2000 Ft
Palotai Kata–Gyõri Pál: A TQM elmélete és gyakorlata 1428 Ft
Arthur R. Tenner–Irving J. DeToro: Teljes körû minõségmenedzsment TQM 2980 Ft
Dr. Gutassy Attila: Menedzsmentrendszerek auditálása                    3600 Ft
Dr. Tóth Tibor: Minõségmenedzsment és informatika             2800 Ft
Koczor Zoltán: Minõségirányítási rendszerek fejlesztése 3840 Ft
Csikós Istvánné–Juhász Tibor: Minõségtervezés és -irányítás, statisztikai folyamatszabályozás

(SPC)                                                                      3570 Ft
Robert S. Kaplan–David P. Norton: Balanced ScoreCard                                              5250 Ft
Dr. Balogh Albert–Földesi Tamás
–dr. Boross Ferenc A minõségügy nemzetközi értelmezõ szótára     2100 Ft
Tóth Gergely: Környezeti teljesítményértékelés 1890 Ft
Havér Balázs: Termékek és környezetvédelem 1890 Ft
Heinz Werner Engel–Tóth Gergely: EMAS 2001 – Egyszerûen                                  525 Ft
Heinz Werner Engel–Tóth Gergely: Miért és hogyan foglalkozzunk 

a környezetvédelemmel vállalatunknál?             525 Ft
Tóth Gergely: Ablakon bedobott pénz             Új      A két könyv ára együtt: 1050 Ft
Tóth Gergely: Ablakon bedobott pénz II.        Új                  2100 Ft! 1890 Ft
Csutora Mária–Kerekes Sándor: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei      4410 Ft
Szerzõi kollektíva: Minõségbiztosítás az agrárgazdaságban            3590 Ft
Szerzõi kollektíva: Közbeszerzési kézikönyv (CD-melléklettel)                          ÚJ 7600 Ft
TERC Kft. Építési mûszaki ellenõrök kézikönyve (CD-melléklettel)    ÚJ 8960 Ft

Akció! A megjelölt könyv vásárlása esetén választható egy – az ISO 9001:2000 szabvány 
alkalmazásával  kapcsolatos témájú – tanulmány.
A választható témák:
1. A vezetõségi átvizsgálás megszervezése és végrehajtása az ISO 9001:2000 szerint
2. A minõségirányítási rendszer folyamatainak kialakítása és irányítása
3. A minõségirányítási rendszerek alapelveinek érvényesítése

Ajándék! A megjelölt könyvet ajándékba adjuk az ISO 9000:2000 menedzserszemmel c. könyv
megvásárlásakor.

A kiadványok utánvéttel is megrendelhetõk, 
vagy megvásárolhatók a Magyar Minõség Társaságnál, naponta 9–14 óra között. 

1091 Budapest, Üllõi út 25. Telefon: 456-6956, fax: 456-6954, 
e-mail: ujsag@quality.mmt.hu, www.quality-mmt.hu

A Magyar Minõség Társaság titkárságán
megvásárolható kiadványok

}


