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2 MAGYAR MINÕSÉG

SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

A magyar vállalati szféra növekedése az EU
trendjét követi, ám Magyarországon a fejlõdés
nem kiegyensúlyozott (1. ábra).

1. ábra

A vállalati szféra jövedelmezõsége is javult, elté-
rések mutatkoznak a különbözõ szektorok, a szol-
gáltatás, a mezõgazdaság, az építõipar és az ipar
jövedelmezõségében (2. ábra).

2. ábra

Magyarország célja, hogy minél szélesebb körben
növelje versenyképességét, és ez leginkább a kis-
és középvállalkozások fejlesztésével sikerülhet,
hiszen a magyar kis- és középvállalkozásoknak
komoly szerepe van a gazdaság versenyképessé-

gének alakulásában. Magyarországon a kis- és
középvállalkozások jelenlétének aránya 99,9% 
és ez az arány megegyezik az EU országainak
adataival (3. ábra).

3. ábra

Ennek a vállalati körnek nagy súlya van a
foglalkoztatottságban, fontos tehát a szféra minél
szélesebb körû fejlesztése.

A magyar kkv-k felzárkózási tendenciát mutat-
nak a következõ területeken:
– Finanszírozás, külsõ források bevonása (1900

Mrd hitelállomány).
– Munkamegosztás (80%-uk vásárol rendszere-

sen üzleti szolgáltatást).
– Hálózati szervezõdés (több mint felük részt

vesz hálózatokban).
– Információs technológiák alkalmazása (növek-

võ arány).

A versenyképességet szolgáló célkitûzések közül 
a vállalkozásösztönzõ adórendszer kialakítása, a
hitelhez, tõkéhez jutást szolgáló konstrukciók
optimalizálása, a pályázati lehetõségek széles
körû ismertetése és az innováció fejlesztése 
emelhetõ ki.

A gazdasági szervezetek versenyképességét az
állam beruházás- és fejlesztésösztönzõ adóvál-

Minõség: amirõl egy versenyképes vállalat 
nem mondhat le*

– Pongorné dr. Csákvári Marianna**–

Forrás:  KSH, Eurostat

A GDP növekedési üteme
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tozásokkal, valamint nemzeti és EU-társfinan-
szírozású gazdaságfejlesztési programokkal igyek-
szik elõsegíteni (4. ábra).

4. ábra

Beruházás- és fejlesztésösztönzõ adóváltozások:
– A társaságiadó-kulcs 18%-ról 16%-ra csökkent.
– Egyszerûsített Vállalkozási Adó.
– (15 M Ft helyett 25 M Ft max. árbev.).
– Javultak a fejlesztési adókedvezmény beru-

házási és foglalkoztatási feltételei (beruházá-
sok esetén a társasági adó 80%-áig terjedõ 
adókedvezmény érvényesíthetõ, az adókedvez-
mény idõtartama 5-rõl 10 évre emelkedett). 

– A társasági adó alapja az iparûzési adó 25%-
ával (2005-tõl 50%-ával) csökkenthetõ.

– Felnõttképzés, K+F és innováció, munkahely-
teremtõ beruházás támogatása az adórendsze-
ren keresztül (a feltételek javítása 2005-tõl).

– Az amortizáció gyorsítása.
– Adómentes fejlesztési tartalék képzése.
– A tételes EHO 2250 Ft-ra csökkentése 2005

novemberétõl.

A szervezeti és EU-társfinanszírozású gazdaság-
fejlesztési programokat az 5. ábra foglalja össze.

5. ábra

Egy korábbi támogatás volt a GKM segítsége a
pályázatírásban (6. ábra).

6. ábra

Az EU segítsége túlnyúlik az országhatárokon,
mert lehetõvé teszi a határon túli kistérségek
felzárkóztatását (7. ábra).

7. ábra

Remélhetõ, hogy a fejlesztési eredmények a kis-
és középvállalatok számára hosszú távon meg-
valósíthatóak, a minõség pedig olyan jelentõ-
ségûvé válik, amirõl egy versenyképes vállalat
nem mondhat le. 

Ezt bizonyítják a következõk:
– Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat

követõen is változatlanul kulcsfontosságú 
prioritás a kormány számára a vállalkozások
versenyképességének javítása.

– Egy vállalkozás versenyképességét alapjaiban
meghatározó tényezõ a vállalatirányítás minõ-
sége.

– A vállalkozásokkal közös feladatunk a minõ-
ségtudatos vállalatirányítás megvalósítása, mi-
nõségi menedzsment kialakítása, a minõségi és
környezetközpontú szemlélet erõsítése, a me-
nedzsmenteszközök fejlesztése.

– Fontos a különbözõ minõségdíjak (Nemzeti
Minõségi Díj, regionális/megyei minõségi díjak,
IIASA-Shiba Díj) jövõbeni támogatása.

A kis- és középvállalkozások versenyképességét szolgáló
célkitűzések

Forráshoz jutás 
megkönnyítése

Forráshoz jutás 
megkönnyítése

Versenyképességet 
javító 

fejlesztések ösztönzése

Versenyképességet 
javító 

fejlesztések ösztönzése

Vállalkozásösztönző 
működési környezet 

kialakítása

Vállalkozásösztönző 
működési környezet 

kialakítása

Vállalkozásösztönzõ
 adórendszer kialakítása

(fejlesztési adókedvezmények)

Együttmûködés ösztönzése
(hálózatok, beszállítók)

Információellátás biztosítása, 
vállalkozói kultúra erõsítése

EU-források hatékony 
felhasználása

Hazai programok
 (hitel- és tõkeprogram, pályázatok)

Információtechnológia által 
nyújtott lehetõségek kihasználása

Innováció ösztönzése

Nemzeti és EU-társfinanszírozású gazdaságfejlesztési programokNemzeti és EU-társfinanszírozású gazdaságfejlesztési programok

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Beruházás-
ösztönzés
8 Mrd Ft

Kutatás-fejlesztés,
innováció
15 Mrd Ft

Információstársadalom-
és gazdaságfejlesztés

6 Mrd Ft

KKV-k fejlesztése
9,6 Mrd Ft

Smart Hungary
Beruházásösztönzési

Program

Széchenyi
Vállalkozásfejlesztési

Program

2004–2006: 1350 milliárd forint társfinanszírozású támogatási keret

Pályázatok 4 lépcsős hitelprogram

Minisztériumi segítségnyújtás a pályázatírásMinisztériumi segítségnyújtás a pályázatírás
területénterületén

európai uniós
pályázati

követelmények
elsajátítása

•Pályázatírás költségeinek támogatása

•Multiplikátor-képzési Program

•Kamarák
•Vállalkozói szövetségek
•Érdekképviseletek
•Pályázatíró vállalkozások

10 M Ft feletti támogatás igénylése esetén

 10 M Ft alatti támogatás igénylése esetén
100 E Ft

50 E Ft

Bánffyhunyad,
 Csíkszereda,  Érmihályfalva

Gyergyószentmiklós,  Kraszna
Kézdivásárhely, Kolozsvár

Nagykároly, Nagyvárad
Nagyszalonta, Marosvásárhely

Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely
Szatmárnémeti

„Az EU házhoz jön” a határon túl is…„Az EU házhoz jön” a határon túl is…
Tények – eredmények

31 helyszín – 81 szakmaspecifikus szekció – 5000 vállalkozó

Kassa
Losonc
Pozsony
Rimaszombat
Révkomárom

Beregszász, Ungvár
Técső,Tiszapéterfalva

Visk, Rahó, Nagyszőllős

Lendva

168 kistérség, 
662 elõadás

28000 vállalkozó

Multiplikátor-képzési Program
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A 2000-es év nemcsak egy új évezred hajnalát jelen-
tette az Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek
Rt. számára. Társaságunk életében komoly for-
dulópontot hozott a minõségirányítási rendszer
kiépítésének megkezdése. A minõségügyi eszme
térhódítása szemléletváltozást követelt, és szelle-
me azóta beépült a Társaság mindennapjaiba.

A Társaság céljai
Az Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Rt.
(ÉRV Rt.) százszázalékos állami tulajdon, a tulaj-
donosi jogokat a mindenkori, vízügyekért felelõs
miniszter gyakorolja. A Társaság szolgáltatásai
Borsod és Heves megyére, valamint Nógrád
megye keleti területére terjednek ki.

Két fõtevékenysége a víztermelés, -kezelés, 
-elosztás és a szennyvíz gyûjtése, kezelése. A
Társaság Alapító Okiratában ezen túlmenõen
további 42 tevékenység szerepel.

A helyi adottságoknak megfelelõen kialakított
vízbázisok (felszíni vízkivétel, tározó, talaj-,
rétegvízkút, forrásfoglalás), különbözõ tisztítási
technológiák és elosztási rendszerek biztosítják a
fogyasztók ivóvízzel történõ ellátását.

A Társaság mûködési területén kialakított 
9 regionális vízmûrendszer kapcsolata teszi lehe-
tõvé a vízkészletekkel való optimális gazdálko-
dást, a vízhiányos körzetek, a vízbázistól távol
fekvõ települések vízellátásának megoldását, és a
vízkészletek, illetve a fogyasztások tér- és idõbeni
eltérése közötti egyensúly megteremtését. A
kiépített, közel 1500 km regionális ivóvízvezeték-
rendszer üzemeltetésével közvetlenül 120 tele-
pülés ivóvízellátását biztosítja, 44 780 fogyasztó-
val áll kapcsolatban, melybõl 2638 közületi,
42 128 lakossági fogyasztó, 14 pedig társvízmû.
Több mint 600 ezer ember egészséges ivóvízellá-
tását oldja meg, és közel 30 település szennyvíz-
elvezetési, -kezelési feladatait látja el.

A Társaság mûködésérõl sok mûszaki, gazdasági
mutató árulkodhatna, de leginkább mégis a cég
filozófiája jellemzi a mindennapokat és jövõbeni
elképzeléseit:**

„...
– Mûködésünk során fogyasztóink, tulajdono-

sunk, munkavállalóink és a társadalom elége-
dettségének növelésére törekszünk.

– Megbízható víziközmû-szolgáltatást nyújtunk,
a vízminõséget az elõírások szerint biztosítjuk.

– Kiemelt figyelmet fordítunk az eredményes,
vagyonvesztés nélküli gazdálkodásra, a társa-
sági vagyon gyarapítására, a pénzügyi egyen-
súly és a fizetõképesség megõrzésére.

– A Társaság piaci helyzetének fenntartására,
javítására, a rendelkezésre álló kapacitások
optimális kihasználására törekszünk.

– A kezelésünkben lévõ állami és önkormányzati
tulajdonú víziközmûveket a megkötött szerzõ-
dések szerint, üzembiztosan mûködtetjük,
állagukat megõrizzük.

– A ránk vonatkozó jogi és egyéb elõírásokat
betartjuk.

– Tevékenységünkkel összhangban a mûködés
környezetterhelõ hatásait a lehetõ legalacso-
nyabb mértéken tartjuk. A környezetszennye-
zés megelõzésére törekszünk.

– Célokat tûzünk magunk elé, melyek megvaló-
sulását nyomon követjük és értékeljük.

– A tevékenységünk folytonosságát, fejlõdését
biztosító folyamatokat tervezzük, a felelõsségi
köröket rögzítjük.

– A folyamatok hatékony mûködtetéséhez és a
célok eléréséhez szükséges erõforrásokat
megtervezzük és biztosítjuk.

– Költségeinket folyamatosan optimalizáljuk.
– Beszállítóinkkal kölcsönösen elõnyös kapcsola-

tokat építünk ki.
– A feladatok ellátásához, a döntések meghoza-

talához szükséges információkat folyamatosan
biztosítjuk. Gondoskodunk az információk
titkosságának és épségének a megõrzésérõl.

– Munkavállalóink elégedettségének növelésére
törekszünk. Szakmai kultúrájukat és képzett-
ségüket folyamatosan fejlesztjük. Az esély-
egyenlõséget biztosítjuk.

– Munkavállalóink egészségét megõrizzük, a biz-
tonságos és kulturált munkavégzés feltételeit
megteremtjük.

– Az érdekelt felek elégedettségét, folyamataink
hatékonyságát, a jellemzõ paramétereket, vala-
mint tevékenységeink kockázatait folyama-
tosan értékeljük.

– A hibákat nem fogadjuk el. A hibaokokat és 
a hibalehetõségeket folyamatosan feltárjuk és
megszüntetjük.”

Az Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Rt.
integrált irányítási rendszere

– Lõrinc Ákos*–

** Minõségügyi vezetõ, ÉRV.
** Forrás: Az ÉRV Rt. Cégfilozófiája.
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Minõségügy az ÉRV Rt.-nél
Az ÉRV Rt. szemléletváltásának pillére a me-
nedzsment elkötelezettsége a minõségi szolgál-
tatások nyújtása és a folyamatos fejlõdés iránt.
Bár a Társaság még nem aktív piaci versenyzõ, de
a jogszabályi elõírások és a cég filozófiájából adó-
dó etikai normák, társasági felelõsségtudat elindí-
tották azt a folyamatot, amely a „minõséget” a
mûködés középpontjába helyezi.

A menedzsment hosszas elemzõ- és értékelõ-
munka után tudatában van mindazon minõségi
követelményeknek, amelyeket a társadalom, a
fogyasztók, a környezettudatos mûködés, a tulaj-
donosi, jogszabályi és a belsõ személyi elvárások
támasztanak a Társaság tevékenységeivel szem-
ben.

A minõségirányítási rendszer 
A Társaság elsõ, folyamatszemléletû minõség-
fejlesztési koncepcióját 2000-ben dolgoztuk ki. A
koncepció a Total Quality Management alapelvein
és a Magyar Nemzeti Minõségi Díj elvárásrend-
szerén alapszik. Kidolgozásának és megvalósítá-
sának elsõdleges célja, hogy segítséget nyújtson
céljaink kitûzésében és elérésében, az ehhez szük-
séges eszközöket meghatározza és alkalmazá-
sukat biztosítsa.

A minõséggel kapcsolatos tevékenységek és
eszközrendszer keretbefoglalására elsõként az
ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány szerinti
minõségirányítási rendszer kiépítését kezdtük
meg. Megfelelõ szakmai tapasztalat hiányában
segítségül hívtuk a MACRO-TQI Vezetési és
Piackutatási Tanácsadó Kft.-t, amely valamennyi
további részrendszerünk kiépítésében is part-
nerünk volt.

Az évek során a minõségirányítási rendszerbe
integráltuk az MSZ EN ISO 14 001:1997 szabvány
szerinti környezetközpontú irányítási rendszert,
az MSZ EN ISO/IEC 17 025:2001 szabvány sze-
rinti laboratóriumi minõségirányítási rendszert,
az MSZ 28 001:2003 szabvány szerinti munkahe-
lyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rend-
szert, valamint a BS 7799-2:2002 szerinti infor-
mációbiztonsági irányítási rendszert, illetve meg-
annyi minõségtechnikát.

Az érdekelt felek által támasztott követelmények
ismeretében fogalmaztuk meg minõségpolitikán-
kat, és kezdtünk a célok eléréséhez szükséges
folyamatok racionalizálásába és a folyamatok
szabályozásának kialakításába.

A minõségirányítási rendszer elveit, dokumen-
tumainak hivatkozásait a Minõségirányítási Kézi-
könyv foglalta magában. A Kézikönyv tartal-
mazta mindazon elvárásokat, amelyeket a fent
említett szabvány követel, és azon szabályozási

módokat is, amelyekkel a Társaság igyekszik
megfelelni a követelményeknek.

Az egyes részrendszerek integrálása során a
kézikönyv folyamatosan bõvült, és Minõségügyi
Kézikönyv címen valamennyi részrendszer össze-
foglaló dokumentumává vált. A laboratórium
minõségirányítási rendszerének önálló kézi-
könyve is van, amelyre a társasági kézikönyv csak
hivatkozik.

A Minõségügyi Kézikönyv folyamatszemléle-
tûen szabályozza a Társaság mûködését. Ezzel
párhuzamosan tölti be funkcióját a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat, mely szervezeti egysé-
genként tartalmazza a feladatokat. 

Az alapul szolgáló minõségirányítási rendszer
kialakítása során meghatároztuk az ÉRV Rt. fõ-
folyamatait, részfeladatait és a feladatok felelõ-
seit. Valamennyi folyamat a minõségirányítási
rendszer hatálya alá tartozik. A folyamatok
szabályozását a Társaság szabályzatai rögzítik. 
A folyamatok közül kiemelkedõ jelentõségûek a
fogyasztói kapcsolatok, a termelési tevékenység,
az erõforrások biztosítását és fenntartását segítõ,
illetve a folyamatos ellenõrzést és fejlõdést
elõsegítõ folyamatok.

Minden szabályzat tartalmazza az általa leírt
folyamat általános céljait, a rendszerhez való kap-
csolódási pontjait, a feladatok részletes leírását és
felelõseit, a dokumentálás szabályait, a forma-
lapok használatát, az információk átadásának
követelményét és az ellenõrzési tevékenységeket.

A részrendszerek integrálása kapcsán a sza-
bályzatokat folyamatosan aktualizáltuk, illetve a
korábban nem létezõ folyamatokra új szabályza-
tokat alkottunk. Jelenleg a Társaságnak 65 sza-
bályzata van.

A dokumentációs rendszerben a munkaköri
leírások nagyon fontos szabályozási és oktatási
szerepet töltenek be. Megújításuk és folyamatos
aktualizálásuk ezért kiemelten fontos feladatunk.

A kiépített minõségirányítási rendszer mûködte-
tésétõl azt várjuk, hogy:
– folyamatosan megújítható alapot adjon a Tár-

saság mûködésének és a részrendszerek integ-
rálásának;

– vezetõi eszközként szolgáljon, és integrálja az
alkalmazott minõségtechnikákat;

– a külsõ és belsõ elvárások (törvényi elõírások,
fogyasztói igények, dolgozói igények stb.)
folyamatosan meghatározottak legyenek;

– a minõségi paraméterek eléréséhez szükséges
folyamatok szabályozottak és hatékonyak le-
gyenek;

– a folyamatok lépései, felelõsei következetesen
meghatározottak legyenek;
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– a rendszer segítse a feladatokhoz szükséges
erõforrások (pénzügyi erõforrások, információ,
eszközök, humánerõforrás) meghatározását,
biztosítását;

– a rendszer segítse az elkötelezett, megfelelõen
motivált, képzett emberi erõforrás rendelke-
zésre állását;

– a döntésekhez, a feladatok megoldásához elen-
gedhetetlen információkat szolgáltassa, jó kom-
munikációs csatornák alakuljanak ki;

– a folyamatok és a szervezet folyamatosan ellen-
õrzött, fejlesztett legyen, a kitûzött célok meg-
valósulásának ellenõrzése, új célok kitûzése, a
belsõ auditok végrehajtása, vezetõségi átvizs-
gálások tartása, a folyamatos hibajavítás és
megelõzés révén.

A rendszer kiépítésébe fektetett energiánk ez
idáig megtérülni látszik, hiszen folyamataink
egyre hatékonyabban és költségtakarékosabban
mûködnek a minõségi paraméterek javulása 
mellett.

A környezetközpontú irányítási rendszer 
A Társaság cégfilozófiájában kiemelt helyen
szerepel, a szolgáltatás minõségének fejlesztése
mellett, a tevékenységek során a környezetre gya-
korolt negatív hatások minimalizálása és a kör-
nyezetszennyezés megelõzése.

Célkitûzésünk teljesítése érdekében kezdtük
meg az MSZ EN ISO 14 001:1997 szabvány sze-
rinti környezetközpontú irányítási rendszer
(továbbiakban: KIR) kiépítését. A KIR-t a Társa-
ság legnagyobb víztermelõ kapacitású telep-
helyén, Lázbércen vezettük be, ez adja a Társaság
éves össztermelésének 25%-át.

A rendszer bevezetése során a lázbérci telep-
hely vonatkozásában meghatároztuk mindazon
környezeti hatásokat, amelyek kezelése lényeges
a rendszer szempontjából. Értékeltünk minden
környezeti hatást, célokat tûztünk ki, és meg-
határoztuk a jelentõs hatások kezelésének
szabályait.

A kiépítés kapcsán módosítottuk a Minõség-
ügyi Kézikönyvet, illetve aktualizáltuk a szük-
séges szabályzatokat, valamint elkészítettük a
KIR mûködésére vonatkozó speciális szabályza-
tokat. A rendszer mûködtetésének keretében
folyamatosan figyelemmel kísérjük a környezeti
tényezõk hatásának mértékét és azokat az elõírt
értéken tartjuk.

Szigorú rend szerint végezzük a hulladékgaz-
dálkodást, és a víztisztítási technológia folya-
matos fejlesztésével csökkentjük a kibocsátott
káros anyagok körét. A környezetvédelmi tech-
nológiák közül a legmodernebbek alkalmazására
törekszünk a környezeti terhelés minimálisra
csökkentése érdekében. Ezért kiemelt figyelmet

fordítunk beszállítóink kiválasztására és folya-
matos értékelésére.

A Társaság szabályzatai elõírják az egyes kör-
nyezeti vészhelyzetek kezelésének módját, és a
bekövetkezett események kivizsgálásának szabá-
lyait. Fontos szempont a vészhelyzetek megelõ-
zése és a környezetszennyezés elkerülése.

A KIR rendszer továbbfejlesztése során a
kiépítést további telephelyekre is beterveztük, és
folyamatosan felkészülünk az európai uniós nor-
matívák (EMAS) alkalmazására.

A munkahelyi egészségvédelmi 
és biztonsági irányítási rendszer
A minõségirányítási rendszer mûködtetése során
tudatosan gazdálkodunk a Társaság rendelkezé-
sére álló értékekkel, így tisztában vagyunk azzal
is, hogy ezek közül egyik legfontosabb az emberi
erõforrás. Annak érdekében, hogy a munkavál-
lalók megfelelõ, a munka-egészségügyi és bizton-
sági elõírásoknak eleget tevõ körülmények között,
elégedetten és hatékonyan dolgozhassanak, a
Társaság kiépítette munkahelyi egészségvédelmi
és biztonsági irányítási rendszerét (továbbiakban:
MEBIR).

A rendszer kiépítését és a minõségirányítási
rendszerbe való integrálását a KIR rendszer
kiépítéséhez hasonlóan végeztük.

Elsõ lépésként meghatároztuk mindazon veszé-
lyeket, amelyek a munkavállalókra, illetve egyéb
érdekelt felekre hatással lehetnek a feladatok
ellátása közben. A kockázatokat értékeltük, majd
célokat tûztünk ki velük kapcsolatban, és meg-
határoztuk a jelentõs kockázati indexû veszélyek
kezelésének szabályait.

A kiépítés kapcsán módosítottuk a Minõség-
ügyi Kézikönyvet, illetve az integrálás érdekében
aktualizáltuk a szükséges szabályzatokat, vala-
mint elkészítettük a MEBIR mûködésére vonat-
kozó speciális szabályzatokat.

A rendszer mûködtetése során folyamatosan
értékeljük a kockázatokat, és törekszünk a bal-
esetek megelõzésére.

A bevezetett munkahelyi egészségvédelmi és biz-
tonsági irányítási rendszer mûködtetésétõl azt
várjuk, hogy:
– hatékonyan segítse a jogszabályokban megha-

tározott, az érdekelt felek által elvárt, az egész-
séget nem veszélyeztetõ és biztonságos munka-
végzés követelményeinek megvalósítását;

– követelje meg a munkahelyi veszélyek részletes
feltárását, kockázatuk pontosabb értékelését;

– rögzítse a vészhelyzetek elkerülése, a kockáza-
tok csökkentése érdekében szükséges felada-
tokat és felelõseit;
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– segítse elõ a feladatok végrehajtásához szük-
séges erõforrások meghatározását;

– növelje a munkavédelmi ellenõrzések haté-
konyságát;

– javítsa a munkavállalók teljesítményét és ez-
által a Társaság mûködési színvonalát;

– a környezet felé közvetítse a vezetés felelõsség-
tudatát.

Az információbiztonsági irányítási rendszer 
Az információ a vállalatok egyik legfontosabb
erõforrása. Megfelelõ idõben, formában és
módon való rendelkezésre állása a folyamatok
hatékony mûködésének alapja, a vállalatok mû-
ködése során keletkezõ üzleti titkok megõrzése
pedig kulcsfontosságú a gazdasági károk meg-
elõzése érdekében. Ezen túlmenõen a cégek által
kezelt személyes és különleges adatok bizton-
sága a szolgáltatás színvonalának egyik fok-
mérõjévé vált.

A fenti elvek, valamint a cégfilozófiánkból követ-
kezõ elvárások figyelembevételével célként tûztük
ki, hogy:
– a cég maradéktalanul megfeleljen a személyes

adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályok-
nak, ezáltal az érdekelt felek (elsõsorban a
fogyasztók, munkavállalók) elégedettsége növe-
kedjen;

– a hatékony munkavégzéshez szükséges infor-
mációk a megfelelõ idõben, formában és helyen
rendelkezésre álljanak;

– az információk védelmével megelõzzük az
üzleti károkat.

A célok elérésével összefüggésben, az információ-
biztosítással és -védelemmel kapcsolatos folya-
matok rendszerszemléletû megközelítése érdeké-
ben szükségessé vált ezen folyamatok informá-
cióbiztonsági irányítási rendszerben (továbbiak-
ban: IBIR) való egységesítése és ezzel párhuza-
mosan a meglévõ minõségirányítási rendszerbe
való integrálása.

Az alkalmazandó szabvány kiválasztása
Elsõ feladatunk az volt, hogy megtaláljuk azt a
nemzetközi vagy hazai szabványt, amely az infor-
mációbiztonsági feladatokat összefoglalja, és
amely alapján lehetséges a kiépített és mûködõ
rendszer tanúsíttatása független fél által.

A szakirodalom átvizsgálása és a tanúsítást
végzõ szervezetek megkeresése után megállapí-
tottuk, hogy a BS 7799-2:2002 jelû nemzetközi
szabvány megfelel a fenti elvárásoknak. Ezért
információbiztonsági irányítási rendszerünk ki-
építését e szabvány követelményeinek figyelembe-
vételével kezdtük meg.

Bár a Társaság szakemberei ismerték a szab-
vány követelményeit, és jártasak voltunk rend-
szerkiépítési projektek véghezvitelében, mégis
külsõ tanácsadó bevonása mellett döntöttünk. Ezt
az indokolta, hogy így kiaknázásra kerülhetett a
tanácsadók más, már a rendszert mûködtetõ
cégeknél szerzett tapasztalata, és lerövidülhetett
az az idõ, amely a szabvány követelményeinek
gyakorlati életbe való adaptálásához szükséges.

A tanácsadó kiválasztásánál nagyon körülte-
kintõen kellett eljárni. Mivel Magyarországon
eddig kevés IBIR rendszert vezettek be, ezért
különösen fontos döntési szempont volt a tanács-
adók tapasztalata és szakmai felkészültsége.
Ennek figyelembevételével döntöttünk a már
említett tanácsadó megbízása mellett.

A bevezetési projekt elõkészítése
A tanácsadó cég kiválasztása és a belsõ projekt-
vezetõ megbízása után a kiépítésben részt vevõ
team kijelölése volt a feladatunk. A rendszer be-
vezetésének sikere nagymértékben függ a team-
tagok szakmai hozzáértésétõl és hatékony csapat-
munkájától. A teamet a projektvezetõ javaslata
alapján jelöltük ki. Tagjai a kijelölés után képzés-
ben részesültek a BS 7799-2:2002 szabvány köve-
telményeibõl.

A szabvány ismeretében vizsgáltuk át a Társa-
ság folyamatait és az információbiztonsági hely-
zetet. Az elemzés alapján elkészült a bevezetés
projekt-terve. A terv tartalmazta a végrehajtandó
feladatokat, azok határidejét és felelõseit.

A kockázatok értékelése
Az IBIR bevezetésének alapja az információ-
biztonsági veszélyek azonosítása és értékelése.
Ennek következetes és részletekbe menõ elvég-
zése a projekt sikerességének alapja.

A kijelölt team és a külsõ tanácsadók közösen
határozták meg a kockázatértékelés módszer-
tanát, amely a kiépített rendszer mûködtetésének
is meghatározó eleme, hiszen elvégzése folyama-
tosan, de legalább évente egyszer szükséges a
helyzet értékelése és a szükséges feladatok meg-
határozása szempontjából.

A kockázatok értékelésének elsõ lépése az infor-
mációs vagyonleltár (dokumentumok, hardverek,
szoftverek, szolgáltatások, humánerõforrás) elké-
szítése volt. Annak érdekében, hogy a késõbbiek-
ben rangsorolhatók legyenek az egyes védelmi
feladatok, az információs vagyon elemeit egyen-
ként értékeltük. Az értékelés három fõ szem-
pontja a vagyon titkossága, épsége és elérhetõsége
volt. Az értékelés 1-tõl 5-ig terjedt szempon-
tonként, így a legfontosabb vagyontárgyak értéke
125-höz közelítõ érték.
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Ezek után a vagyonleltárban szereplõ valamennyi
információs vagyontárgy esetében meghatároztuk
a lehetséges információbiztonsági veszélyeket,
egy veszélyszótár segítségével. A veszélyszótár
alkalmazása az egységes megnevezések miatt volt
szükséges.

Ugyancsak 1-tõl 5-ig értékeltük az egyes veszé-
lyek elõfordulási gyakoriságát, a bekövetkezés
esetén okozott kár súlyosságát, illetve a jelenlegi
védelmi intézkedések figyelembevételével a be-
következés valószínûségét.

A három tényezõ szorzata adta a kockázati inde-
xet, melynek nagysága meghatározza, hogy mely
veszélyekkel kell foglalkoznunk. Nagyon fontos
követelmény volt, hogy az értékelést végzõ szemé-
lyek a szempontokat azonos elvek szerint vegyék
figyelembe, és az értékelés a lehetõ legobjektívebb
legyen.

A kockázati indexek alapján meghatároztuk
azokat a veszélyeket, amelyek hatásainak bekö-
vetkezését meg kell akadályozni különbözõ szer-
vezési módszerekkel és információvédelmi intéz-
kedésekkel.

A fontosság és a ráfordítások optimális arányá-
nak megtartása érdekében a Társaság kijelölte a
27-es kockázati szint értéket, amely alatt csak
akkor foglalkoztunk a lehetséges veszéllyel, ha
valamelyik súlyszám 5-ös. A 27 feletti kockázati
indexû veszélyek mindegyikét figyelembe vettük.

Az IBIR dokumentációs rendszerének felépítése
Az egyes veszélyekhez tartozó kockázati indexek
alapján tûztük ki a Társaság információbiztonsá-
gi céljait (mind a középtávú, mind az éves célok).
A hosszú távú célokat a Minõségügyi politika tar-
talmazza. A hosszú távú célok irányt mutatnak,
míg a rövidebb távú célok, illetve az objektívek
konkrétan mérhetõk, a SMART-követelmények-
nek megfelelõk.

A minõségirányítási rendszer alapdokumentuma
a Minõségügyi Kézikönyv. 

A BS 7799-2:2002 szabvány ugyan nem írja elõ
kézikönyv készítését, ennek ellenére a folyamatok
úgy voltak integrálhatók a meglévõ minõség-
irányítási keretrendszerbe, hogy a megfelelõ
hivatkozások bekerültek a Minõségügyi Kézi-
könyvbe.

A kockázatértékelés eredményének és a szük-
séges védelmi feladatok ismeretében lehetett
kijelölni a rendszerszabvány alkalmazandó terü-
leteit (ahol ezt a szabvány nem írja elõ kötele-
zõen). A Társaság Alkalmazhatósági nyilatkozata
tartalmazza a szabványból, illetve annak „A” mel-
lékletébõl alkalmazott követelmények összefüggé-
seit.

A szabvány követelményeibõl adódó, illetve a
kitûzött célok megvalósításához kapcsolódó fel-
adatok pontos meghatározása, valamint az infor-
mációk biztosítottságához fûzõdõ elvárások meg-
fogalmazása után lehetett hozzákezdeni a rend-
szer gerincét képezõ szabályzatok kidolgo-
zásához.

A rendszer keretében, a meglévõ minõségirányí-
tási rendszerbe integráltan, többek között az
alábbi részfolyamatokat szabályoztuk:
– a veszélyelemzés módszere és ciklikussága,
– az információbiztonsági célok kitûzési és ellen-

õrzési módja,
– a felelõsségi körök meghatározása,
– a munkavállalók felvétele, áthelyezése,
– az információt elõállító, kezelõ és tároló eszkö-

zök beszerzése, fejlesztése,
– a szerzõdéskötés,
– az információt elõállító, kezelõ és tároló eszkö-

zök használata,
– a dokumentumok, iratok kezelése,
– az információbiztonsági képzések,
– a hozzáférési korlátozások,
– külsõ kapcsolódás az informatikai rendsze-

rekhez,
– fizikai, elektronikus és személyi védelmi intéz-

kedések,
– adatmentés, adatarchiválás,
– az információt elõállító, kezelõ és tároló eszkö-

zök javítása,
– a rendkívüli események, biztonsági incidensek

kezelése,
– helyesbítõ, megelõzõ intézkedések,
– belsõ auditok,
– vezetõségi átvizsgálás.

Valamennyi egyéb szabályzatot is átvizsgáltuk
annak érdekében, hogy az információk a szük-
séges helyen, idõben és módon rendelkezésre áll-
janak.

A szabályzatokon belül rögzítettük továbbá 
a szükséges bizonylatolási követelményeket és a
hivatkozást az alkalmazandó formalapokra.

A folyamatok bevezetése
A szabályok kidolgozása nem kis feladat, de még
ennél is fontosabb és idõigényesebb munka az
elõírások gyakorlatba történõ átültetése, alkal-
mazása.

A hatékony és a szabályoknak megfelelõ mû-
ködtetés alapvetõ követelménye, hogy a munka-
vállalók ismerjék, megértsék és alkalmazzák a
rájuk vonatkozó elõírásokat.

A szabályzatokat szervezeti egységenként is-
mertettük és oktattuk, minden egységben külön
tematika alapján. Az oktatásokról természetesen
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feljegyzések készültek, és a hiányzók és új belépõk
képzését pótoltuk. 

A képzések hatékonyságát az oktatás végén 
visszakérdezéssel, illetve a belsõ auditok kereté-
ben értékeltük.

A rendszer ellenõrzése, átvizsgálása
A rendszer mûködésének ellenõrzésére szervezeti
egységenként belsõ auditot tartottunk. Az auditot
egységenként, speciális kérdõív segítségével vé-
geztük.

Az auditok során többek között ellenõriztük a
munkavállalók felkészültségét, az írott szabá-
lyok betartását, a bizonylatolás következetes-
ségét, az információbiztonság helyzetét (fizikai
védelmi körzetek stb.), a változások menedzse-
lését.

Minden auditról jegyzõkönyv készült, ahol
szükséges volt, eltérésjelentésekkel kiegészítve.

A belsõ auditokon feltárt eltérések, valamint 
az idõközben bekövetkezõ biztonsági incidensek
nyújtottak alapot az elsõ helyesbítõ, megelõzõ
intézkedések meghatározásához.

A helyesbítõ, megelõzõ tevékenység meghatá-
rozó tényezõje a rendszer mûködtetésének és
folyamatos fejlesztésének. Ezért alkalmazása és
következetes dokumentálása kiemelten fontos
feladat.

A rendszer tanúsíttatása független fél által
A rendszer tanúsíttatása külsõ fél által akkor
fontos egy vállalat számára, ha azt jogszabály írja
elõ, vagy valamilyen versenyelõnye származik
belõle, illetve a belsõ hasznon túl a partnerek
bizalmának növeléséhez is hozzájárul.

A Társaság kiépített rendszerének azon
elõnyeivel számol, amelyek alapján folyamatai
rendszerezettebbek, hatékonyabbak lesznek, az
információk biztosítása megtörténik, az üzleti
károkat megelõzik, és a fogyasztók (külsõ, belsõ)
bizalma növekszik.

A folyamatos külsõ kontroll és a fogyasztók
bizalmának megnyerése érdekében döntöttünk
úgy, hogy független féllel tanúsíttatjuk az IBIR
megfelelését a BS 7799-2:2002 szabványnak. Erre
való tekintettel 2004. augusztus 26-án a Lloyd’s
Register Quality Assurance felülvizsgálta és a
fent hivatkozott szabvány szerint megfelelõnek
találta az információbiztonsági irányítási rend-
szerünk mûködését.

Összegzés
A rendszerek kiépítése, mûködtetésének megkez-
dése többéves folyamat eredménye. Bár vala-
mennyi rendszerünk mûködését, a vonatkozó szab-
ványok szerint, külsõ fél is tanúsította, az eltelt idõ
még nem volt elegendõ arra, hogy a rendszerek
fenntartásának folyamatai teljesen a Társaság
szervezeti kultúrájának részévé váljanak.

Ehhez ki kell alakulni annak az automatikus
körforgásnak, amelynek alapja a kockázatok
rendszeres átvizsgálása, az elõírások betartásá-
nak, a célok teljesülésének folyamatos ellenõrzése
és a feltárt hibák következetes kijavítása.

Társaságunk ezért arra törekszik, hogy a rend-
szerek mûködtetési feladatai a mindennapok
szerves, elválaszthatatlan részévé váljanak, vala-
mennyi dolgozónk szemlélete azonos irányba vál-
tozzon, és ezáltal az érdekelt felek elégedettsége
tovább növekedjen.

ISO 13 485:2003, az orvostechnikai eszközök
minõségirányítási rendszere*

– Dr. Ányos Éva**–

Orvostechnikai eszköz minden olyan, akár ön-
állóan, akár más termékkel együttesen használt
készülék, berendezés, anyag vagy más termék,
amely emberen történõ alkalmazásra szolgál.
Ebbe a körbe tartoznak a betegség megelõzésére,
diagnosztizálására, kezelésére, tüneteinek enyhí-
tésére, sérülés vagy fogyatékosság kompenzá-
lására, az anatómiai felépítés pótlására, módo-

sítására, illetve a fogamzásszabályozásra használt
eszközök.

Az egyedi megrendelésre és a klinikai vizsgálatra
készültek kivételével orvostechnikai eszköz csak
CE jelöléssel ellátva hozható forgalomba, illetve
vehetõ használatba. A CE jel használatának fel-
tétele a 47/1999. (X. 6) EüM rendelet által sza-

** Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó tanúsítási eljárásokra nézve ajánljuk figyelmükbe Nagy Csaba cikkét, mely 2004/10. 
számunkban jelent meg.

** eanyos@axelero.hu.
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bályozott, választható, valamelyik „megfelelõség-
értékelési eljárás” alkalmazása. A választható
eljárások köre a termék osztályba sorolásától
függ, azon belül azonban a módszerrõl a szer-

vezet dönt. Az osztályokba sorolt orvostechnikai
eszközök esetében alkalmazható megfelelõség-
értékelési eljárásokat az alábbi táblázat szemlél-
teti:

Tervezés „B” típusvizsgálat

Gyártás
„D”

gyártási
minõségbiztosítás

„E”
termékminõség-

biztosítás

„F”
termékellenõrzés

„H”
teljes körû

minõségbiztosítási
rendszer

Más a helyzet a rendelésre készült eszközök ese-
tében, ahol a hangsúly – a szakszerûségen és biz-
tonságon kívül – a termék egyediségén van. Az
egyedi rendelésre készített eszközöknél azt kell
bebizonyítani, hogy az a megnevezett beteg kizá-
rólagos használatára készült, és az eszköz tulaj-
donságai megfelelnek az orvos által elõírt köve-
telményeknek. A rendelésre készült eszközök
esetében a gyártónak rendelkeznie kell olyan
dokumentációval is, mely lehetõvé teszi az eszköz
jellemzõinek, tervezésének, gyártásának és szol-
gáltatásának olyan mértékû megismerését, amely
alapján a jogszabályi követelményeknek való
megfelelés minõsítése elvégezhetõ. 

Az ISO 13 485:2003 szabvány alkalmazásának
deklarált célja az orvostechnikai eszközök gyár-
tására vonatkozó jogszabályi szabályzás és gya-
korlat világméretû egységesítésének támogatása.
Az ISO 13 485:2003 szabvány elsõsorban a „D” és
„H” modul bevezetését támogatja. Ha a szervezet
az „E” modulnak megfelelõ minõségügyi rend-
szert kíván bevezetni, akkor az EN 46 003:1999-et
használhatja, amelynek az ISO 13 485:2003 sze-
rinti formában való korszerûsítése folyamatban
van. 

Az ISO 13 485:2003 orvostechnikai eszközökre
vonatkozó minõségirányítási rendszer struktú-
rája az ISO 9001:2000-et követi, azzal a különb-
séggel, hogy a „8.2.1 A vevõ megelégedettsége”
szabványszakasz helyett az ISO 13 485-ben a
lényegesen bõvebb tartalmú és szemléletében is
módosult „8.2.1 Visszacsatolás (visszajelzés)”
követelmény található. 

A „7.5 Elõállítás és szolgáltatás nyújtása”
fejezet, további alfejezetekkel kiegészülve, tartal-
mazza a szakmaspecifikus követelményeket. 

A két szabvány között a lényegi különbség az
alkalmazás fõ célja tekintetében van. Az ISO
13 485 esetében a hangsúly nem a vevõi elége-
dettségen, hanem a hatásos és biztonságos
gyógyászati cél elérésén és a szakszerû és 
kulturált betegellátáson van. Az orvostechnikai
eszközök esetében a termékre vonatkozó követel-
mények teljesülése nem kizárólag a vevõ (fel-

használó) szubjektív megítélésétõl, hanem a gyó-
gyászati alkalmazási célt meghatározó orvos és 
– az OEP általi közpénzbõl történõ támogatás
révén – a társadalom megítélésétõl is függ. Ebbõl
a különbségbõl ered, hogy míg az ISO 9001-ben 
a rendszer folyamatos fejlesztése, addig az ISO
13 485-ben a minõségirányítási rendszer mûköd-
tetésének, a rendszer eredményességének
fenntartása a célja. Az eredményesség fenn-
tartása a jogszabályi követelmények teljesí-
tésének biztosítását szolgálja, míg a rendszer
folyamatos fejlesztése az üzleti eredmény foko-
zásának az eszköze. 

Az ISO 13 485 szabvány kifejezetten szabályozási
célú, ezt mutatja a minõségbiztosítási elemek
nagyobb súlya: a 9001-ben elõírt 5 dokumentált
eljáráson túl a 13 485-ben a dokumentált eljárás
az alábbi 13 tevékenység esetében is elõírás:

1. Tervezés és fejlesztés megtervezése (7.3.1).
2. Beszerzés (7.4.1).
3. Az elõállítás és szolgáltatás nyújtásának

szabályozása (7.5.1).
4. Vevõszolgálati (szerviz) tevékenység

(7.5.1.2.3).
5. Az elõállítás és szolgáltatásnyújtás során al-

kalmazott szoftvervalidálás (7.5.2.1).
6. A sterilizálási folyamatok validálása (7.5.2.2).
7. A termék azonosítása (7.5.3.1).
8. Nyomon követhetõség (7.5.3.2).
9. A termék állagának megõrzése (7.5.5).

10. Megfigyelõ- és mérõeszközök kezelése (7.6).
11. Visszacsatolás (8.2.1).
12. Adatok elemzése (8.4).
13. A tanácsadó figyelmeztetés (8.5.1).

Az ISO 13 485-ben alábbiakban felsoroltakra
vonatkozóan a követelmények dokumentálása is
elõírás:
– felelõsségi és hatáskörök (5.5.1),
– a karbantartási tevékenység, beleértve azok

gyakoriságát is (6.3),
– a személyzet egészsége, tisztasága és ruházata

(6.4),
– a munkakörnyezeti körülmények (6.4),
– a termék tisztasága (7.5.1.2),
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– a szennyezett vagy potenciálisan szennyezett
termék kezelése (6.4),

– a termék-elõállítás során a kockázat irányítása
(7.1),

– a termékre vonatkozó követelmények (7.2.2).

Az ISO 13 485:2003 szabvány bevezetése során
tanácsadói minõségben közelrõl megtapasztalhat-
tam, hogy milyen óriási szükség van ebben a
nagymértékben szabályozott iparágban az egy-
értelmû, átlátható szabályozásra, valamint a
gyártó, a hatóság és a támogatást folyósító OEP
által használt közös nyelvre. 

Az ISO 13 485:2003 szerinti minõségirányítási
rendszer bevezetése során ortopéd cipészeknél azt
tapasztaltam, hogy a jogszabályi követelmények
alapos ismerete mellett is, a gyártók és a meg-
felelõség igazolására kijelölt szervezet képviselõi
elbeszélnek egymás mellett. A szervezet részérõl a
megértést a jogszabályi értelmezés és minõség-
biztosítási alapelvek ismeretének hiánya okozza.
A megfelelõségértékelést végzõ (hatóság) részérõl,
pedig hiányzik az eredményes kommunikációhoz
szükséges mélységû szakmai ismeret. A hiány
pótlását a tipikus hatósági magatartás is nehezíti.
Így fordulhat elõ, hogy bár a gyártó gyakorlata
megfelel a rendeleti követelményeknek, és ren-
delkezik a szükséges dokumentumokkal is, ez
azonban az ellenõrzést végzõ számára nem válik
láthatóvá. Ezt a helyzetet egyrészt a dokumen-
tumok nem a rendelet szerinti megnevezése, más-
részt a külsõ szemlélõ számára nehezen átlátható
dokumentumkezelési gyakorlat okozza. 

Az ISO 13 485:2003 szabvány alkalmazása egy-
szerre biztosítja a jogszabályi követelményeknek
való megfelelést, az átlátható dokumentum-
kezelést és a közös nyelvet. Véleményem szerint

az orvostechnikai eszközök elõállítói számára az
ISO 13 485:2003 szabvány szerinti minõség-
irányítási rendszer bevezetése nagyon hasznos,
sõt a „megfelelõségértékelési eljárás” alkalma-
zására kötelezett gyártók esetében szinte nélkü-
lözhetetlen.

A minõségirányítási rendszer kialakításánál
azonban célszerû a 93/465/EGK tanácsi határozat
alábbi ajánlása szerint eljárni: „a megfelelõséget a
gyártókat feleslegesen terhelõ feltételek beveze-
tése nélkül, világos és érthetõ eljárások útján kell
biztosítani”. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a
szabvány azon követelményeit nem szükséges
alkalmazni, amelyekre vonatkozóan az adott ter-
mék esetében nincs jogszabályi követelmény (a 7
pont bármely követelményének mellõzése az ISO
13 485:2003-ban megengedett). Erre leginkább a
„megfelelõségértékelési eljárás” alkalmazására
nem kötelezett gyártók esetében van lehetõség.
Ez adott esetben azonban azt is jelentheti, hogy a
minõségirányítási rendszer az ISO 13 485:2003
szerinti tanúsításhoz szükséges követelményeket
nem elégíti ki, így nem tanúsítható. 

Míg a rendszer alkalmazását valamennyi orvos-
technikai eszköz gyártója számára feltétlenül
hasznosnak tartom, addig a független harmadik
fél által végzett tanúsítás anyagi és eljárási
szempontból is megfontolandó. A rendelet sze-
rinti megfelelõségtanúsítási eljárás lefoly-
tatására 5 évenként, a minõségirányítási rend-
szer tanúsítására 3 évenként és ellenõrzõ
auditjára évenként kerül sor. Ugyanakkor a
minõségirányítási rendszertanúsítás nem váltja
ki a 47/1999. EüM rendelet szerinti „megfelelõ-
ségi tanúsítvány” megszerzését, még akkor sem,
ha egyébként mindkét eljárást ugyanaz a szer-
vezet folytatja le.
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Mit kell tudni az Investors in People
történetérõl?
Az Investors in People Standard – sok más „best
practice” típusú technikához hasonlóan – Nagy-
Britanniából indult. Kidolgozását a brit kormány
kezdeményezte, 1990-ben, az ország vezetõ kis-
és nagyvállalatai, intézményei, érdek-képviseleti
és szakmai szervezetei (Confederation of British
Industry, Trades Union Congress, IoD, Chartered
Institute of Personnel & Development) bevonásá-
val és a politikai erõk egyetértésével. A Standard
kialakításában munkaadók és munkavállalók
képviseletei egyaránt részt vettek, hogy az mind-
két fél számára elõnyös legyen! A Standard
alapját a legsikeresebb szervezetek vezetési,
illetve humánerõforrás-fejlesztési gyakorlatának
elemei alkották. A szakértõk azt elemezték, hogy
az így mûködõ szervezetek milyen jeleket pro-
dukálnak, és e kedvezõ „tünetek” hogyan, milyen
szervezeti kultúra eredményeképpen állnak elõ.
Ebbõl leképeztek egy olyan etalont, mely a ’90-es
évek brit nemzeti munkaerõ-fejlesztési standard-
jává vált. A sikerhez nem férhetett kétség: a
Standard szerint mûködõ szervezetek minõsített
HR-kultúrája elérendõ mércéül szolgált és szol-
gál, vonzza és segít megtartani a legjobb munka-
erõt, és bizonyítottan hozzájárul a szervezet
hatékonyságjavulásához és versenyképességé-
hez.

Az Investors in People Standard Nagy-Britanniá-
ban a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatokig, a
versenyszférától a közszféráig minden szektorban

kivívta a szakma elismerését, és ma már joggal
tekinthetõ a HR-praxis nemzetközi mércéjének. 
A brit munkavállalók 1/3-a már „Investor in
People”-díjas szervezetben dolgozik. (A felfutásra
nézve lásd az ábrát.) Olyan értékeket jelenít meg,
melyek bármely szervezetben vállalhatók. Tekin-
tettel az IIP semleges, kultúráktól független és
egyszerûen érthetõ alapelveire, nagyon jól kon-
vertálható az európai, sõt Európán kívüli szerve-
zeti modellekre is. A díjat elnyert szervezetek
száma ma már 40 000 felett van világszerte.

Az IIP 1998-ban lépett ki a brit szigetekrõl, és
helyi partnerszervezeteken keresztül biztosítja az
IIP-hez kapcsolódó szolgáltatásokat. A Standard
ma a világ 32 országában mûködik sikerrel, és jó
eséllyel számít további országok érdeklõdésére és
közeli „klubtagságára”. Magyarországon az IIP
partnere a TQMI Hungary, mely brit–magyar
tanácsadó cégként kapott megbízást a Standard
bevezetésére, a szolgáltatási és minõségbiztosítási
struktúra kialakítására.

Befektetés a munkatársakba
Az Investors in People megjelent Magyarországon

– Csóti Gábor*–

Talán nem véletlen, hogy a humánerõforrás-fejlesztés nemzetközi etalon-
jának magyarországi bevezetése éppen az ország európai uniós csat-
lakozásának évében történt. Az Investors in People (IIP) újdonságnak
számít a hazai piacon, ám – ismerve az alkalmazásával járó elõnyöket –
méltán számíthat a HR-szakma érdeklõdésére, annál is inkább, mert ez
az egyetlen standard, amely elsõsorban a munkatársakra koncentrál. Az
Investors in People Standard Nagy-Britannia után ma már a világ 32
országában vizsgázik folyamatosan és sikerrel. Számos országban
nemzeti programként mûködik, köztük olyanokban is (pl.: Csehország,
Lengyelország, Szlovénia), melyek 2004-tõl tagjai az Európai Uniónak. Az IIP arra ösztönzi a szervezeteket,
hogy stratégiai céljaikat az emberi erõforrás tudatos és célzott fejlesztésén keresztül érjék el. A befektetés
megtérül: kimutathatóan javulnak az eredményesség, a hatékonyság és a versenyképesség mutatói. Az
„Investor in People”-díjat azok a szervezetek kapják (a versenyszférában és a közszférában egyaránt),
melyek a munkatársaik fejlesztése iránti elkötelezettséget céltudatos tervezéssel váltják tettekre, és tudják,
hogy e tettek és a megszerzett tudás hogyan járulnak hozzá a szervezeti célok eléréséhez. 

* TQMI Hungary (www.tqmi.hu).
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Miben különbözik az IIP a manapság 
oly divatos vezetési modellektõl, mûködési
rendszerektõl, felméréseken alapuló
minõsítésektõl?
Az Investors in People Standard a munkatársak
tájékoztatására, fejlesztésére és ösztönzésére
fordított erõforrásokat befektetésnek tekinti,
melynek megtérülése a stratégiai célok megvaló-
sulásában mutatható ki. A Standard felépítése
rendkívül egyszerû. Négy alapelvet rögzít, ezek
teljesülése 12 nem számszerû mutatón keresztül
válik láthatóvá (1. tábla). A mutatókra összesen
33 speciális bizonyítékot kell a szervezetnek szol-
gáltatnia. A Standard a HR-t „fekete dobozként”

kezeli, kizárólag annak hatásait, eredményeit
kutatja, nem ad tehát elõírásokat a HR folya-
mataira, feladataira, hiszen ezek szervezetrõl
szervezetre, kultúráról kultúrára változnak.
Amit a Standard vizsgál, az az, hogy mindebbõl
mi válik a munkatársak által megélt hétköz-
napok részévé, azaz mi a haszna, értelme a 
HR mûködésének. A Standard így „angolosan
elegáns”, rugalmasan alakítható keretrendszer-
ként szolgál a vezetés és a HR számára. Az IIP
tehát nem a folyamatokat rögzíti, hanem a
mûködési kultúrát támogatja, nem egy adott
állapotot fényképez le, hanem a folyamatos
fejlõdéshez biztosít kereteket.

ALAPELV MUTATÓ

A szervezet elkötelezett a munkatársak fejlesztésének
támogatása iránt.

A munkatársakat arra ösztönzik, hogy javítsák saját
teljesítményüket és kollégáik teljesítményét.

A munkatársak úgy érzik, hogy a szervezethez való
hozzájárulásukat elismerik.

ELKÖTELEZETTSÉG:
Mennyire elkötelezett a szervezet aziránt,
hogy a munkatársakba történõ
befektetéssel érje el üzleti célkitûzéseit?

A szervezet biztosítja a munkatársak fejlõdésének
esélyegyenlõségét.

A szervezet terveiben világos, minden munkatárs számára
érthetõ célkitûzések szerepelnek.

A munkatársak fejlesztése összhangban áll a szervezet
célkitûzéseivel.

TERVEZÉS:
Hogyan tervezi a szervezet az üzleti
célkitûzések eléréséhez szükséges
személyes és csapatszintû képességek
fejlesztését? A munkatársak értik, hogyan járulnak hozzá a szervezeti

célkitûzések eléréséhez.

A vezetõk hatékonyan támogatják a munkatársak
fejlõdését.

MEGVALÓSÍTÁS:
Milyen programja van a szervezetnek a
célkitûzések eléréséhez szükséges
képességek jól meghatározott, folyamatos
fejlesztésére és alkalmazására?

A munkatársak hatékonyan tanulnak és fejlõdnek.

A munkatársak fejlesztése javítja a szervezet, a
munkacsoportok és az egyének teljesítményét.

A munkatársak tisztában vannak fejlõdésüknek a
szervezetre, munkacsoportra és egyénre gyakorolt
hatásával.

ÉRTÉKELÉS:
Hogyan értékeli a szervezet a képzések,
fejlesztések hatását a kitûzött célok
tükrében; hogyan határozza meg a további
fejlesztési feladatokat? A szervezet folyamatosan javítja munkatársainak

fejlesztését célzó tevékenységét.

1. tábla

ALAPELV MUTATÓ



14 MAGYAR MINÕSÉG

Mit ad a Standard alkalmazójának?
A Standard ajánlásainak megfelelõ szervezetek
elnyerik az „Investor in People”-díjat, melynek
értéke abban rejlik, hogy egy nemzetközi mérce
szerint minõsíti a szervezet humánerõforrás-
fejlesztési kultúráját. A díj presztízsértéke elvi-
tathatatlan, ám a jól kommunikálható PR-szem-
pontokon túl az üzleti hatékonyság javítása, a
valódi versenyelõny megszerzése teszi vonzóvá 
a Standard szerinti mûködés vállalását.

Bizonyos szempontból az IIP felfogható úgy is,
mint a HR minõségbiztosítási rendszere. A
Standard keretet ad a szervezet célkitûzéseinek
rögzítéséhez és kommunikációjához, illetve a
munkatársak ennek megfelelõ fejlesztéséhez,
ezáltal segíti az üzleti teljesítmény és a verseny-
képesség javítását. Az eredmény: amit a munka-
társak képességeik és motivációik szerint tesznek,
megegyezik azzal, amit a szervezet vár tõlük.

A szakemberek két véglet között minden esetben
ajánlják a Standard bevezetésének megfontolását.
Ha a szervezet HR-kultúrája fejlett, miért ne
céloznánk meg egy nemzetközi elismerést? Ha
azonban a szervezet HR-kultúrája hiányos, a
Standard kiváló keretet biztosít a szükséges fej-
lesztésekhez. Az Investors in People bevezetése
mindenekelõtt a szervezet vezetésének elkötele-
zettségét igényli. Tisztában kell lenni azzal, hogy
a Standard szerinti mûködés milyen elõnyökkel
jár a vezetés, illetve a munkatársak számára.

Milyen út vezet az „Investor in People”-díj
elnyeréséhez?

Hogyan juthat el egy szervezet idáig?
1. A szervezet értse, hogy milyen elõnyökkel jár a

Standard szerinti mûködés, milyen haszna lesz
belõle a vezetésnek, a munkatársaknak és az
ügyfeleknek:
– a Standard alapelveinek megismerése;
– a Standard szerinti mûködés elõnyeinek

megismerése;
– bevezetõ kommunikáció a szervezet felé.

2. Derüljön ki, hogy melyek azok a területek, ahol
a szervezet már megfelel a Standardnak, és
melyek azok, ahol fejlesztésekre lesz szükség:
– a Standard szempontjai szerinti elõzetes

felmérés;
– a hiányosságok azonosítása;
– fejlesztési terv.

3. A szervezet fejezze ki elkötelezettségét a
Standard szerinti mûködés és a díj iránt. 

A szervezet minden szintjén mindenki számára
legyen világos, hogy ez mit jelent:
– elkötelezõdés a Standard bevezetése mellett;
– az elkötelezõdés bejelentése az IIP-központ-

nak;
– az elkötelezõdés kommunikációja a szer-

vezetben.

4. A szervezet tegye meg a szükséges fejlesztési
lépéseket a tanácsadó javaslatai alapján. Cél az,
hogy a szervezet bizonyíthatóan megfeleljen a
Standard szerinti mûködésnek:
– a Standard szerint szükséges fejlesztések

lebonyolítása;
– a fejlesztések eredményeinek bevezetése,

változáskezelés;
– a bevezetés értékelése és kommunikációja.

5. Az IIP értékelõ szakembere bizonyítékokat
gyûjt arra, hogy a szervezet mûködése meg-
felel-e a Standard szempontjainak:
– az értékelés elõkészítése, megtervezése;
– értékelõlátogatás, a bizonyítékok összegyûj-

tése;
– értékelõjelentés, visszajelzés a szervezetnek.

6. Ha az értékelés sikeresen zárult, az értékelõ
szakember javasolja a szervezetet a díjra. A
végsõ döntést az IIP-központ hozza meg, majd
átadja az „Investor in People”-díjat:
– javaslat a díjra;
– a javaslat elfogadása;
– díjátadás.

Az elismerés határozatlan idõre szól, de legfeljebb
háromévente ismét értékelni kell a Standard sze-
rinti mûködést. A szervezet dönti el, hogy milyen
gyakorisággal igényli a felülvizsgálatokat és a 
visszajelzéseket a mûködésrõl. Ez leginkább attól
függ, hogy milyen gyorsan változik a szervezet
környezete, illetve maga a szervezet.

Milyen tapasztalatok állnak rendelkezésre
az IIP bevezetését követõ változásokról?
Az IIP természetesen nem csodaszer. Ugyanakkor
számos elõnyét mutatják ki a felmérések: a
csökkenõ költségek és veszteségek, a csökkenõ
fluktuáció, a munkatársak elégedettségének és
elkötelezettségének erõsödése, a hatékonyság és 
a versenyképesség javulása, az ügyfelek elége-
dettségének növekedése jól bizonyítja a Standard
jótékony hatásait. Talán a legbeszédesebb adat: az
IIP-díjas szervezetek 80%-a szerint az IIP profitot
termel.



MAGYAR MINÕSÉG 15

A szervezeti célok ismeretében a munkatársak
jobban értik, hogy mi a feladatuk az adott munka-
körben, és motiváltabbak teljesítményük javítá-
sában. Egészségesebb, biztonságosabb munka-
helyekrõl számolnak be, és rendszeres vissza-

jelzéseket kapnak munkájukról. Úgy érzik, hogy
személyes fejlõdésük biztosításán túl aktívabb
részesei a döntéseknek. A Standard egyik leg-
fontosabb hatása, hogy javítja a vezetés és a be-
osztottak közötti kommunikációt.

A tulajdonosok és a vezetés véleménye az IIP hatásairól (2. tábla):

VÉLEMÉNY VÉLEMÉNY
ARÁNYA

Az ügyfelek elégedettsége nõtt 80%
A termelékenység, hatékonyság javult 70%
A munkatársak elkötelezettsége erõsödött 42%
A versenyképesség nõtt 70%
Csökkent a fluktuáció 50%
A Standard bevezetése része a növekedési és fejlesztési stratégiának 67%
A befektetés az emberekbe helyes üzleti döntés 90%
A Standard segít az embereknek lehetõségeik kiaknázásában 96%
A Standard profitot termel 80%

2. tábla

A munkatársak véleménye (3. tábla):

VÉLEMÉNY ARÁNYA

VÉLEMÉNY „INVESTOR IN
PEOPLE”-

SZERVEZETEKBEN

MÁS
SZERVEZETEKBEN

Szereti a munkáját 94% 37%
Biztosítva látja a munkahelyét 82% 42%
Jól kijön a kollégáival 92% 37%
Rendszeresen kap képzéseket 97% 51%
Elõrelépést tapasztalt 55% 39%
Úgy érzi, hogy bevonják a döntésekbe 57%   3%
Ajánlaná másnak is a vállalatot 79% 38%

3. tábla

Milyen szerepe lehet az IIP-nek az európai
uniós Magyarországon?
Magyarországnak, friss EU-tagként, különösen
fontos az emberi erõforrások fejlesztése. 

Az Unió új tagjai számára a Standard az alábbi
területeken lehet elõnyös:
– Az „Investor in People”-szervezetek vállalják a

nemzetközi megmérettetést. Így a Standard

szerinti mûködés hozzájárul a képességek fo-
lyamatos fejlõdéséhez, és csökkenti az új tag-
országok emberi erõforrásainak regionális és
globális mércékhez képest mért lemaradását.
Ez különösen azokban az országokban kri-
tikus, ahol a versenyelõnyt szinte kizárólag az
olcsó munkaerõ jelenti.

– Sok helyen a humánerõforrás-fejlesztési gya-
korlat az adminisztratív funkciókra (bér-
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számfejtés, munkaidõ-nyilvántartás stb.) kor-
látozódik. A Standard megnöveli a HR-szol-
gáltatások értékét, és javítja a HR elismert-
ségét.

– Azokban az országokban, ahol a munkavállalók
fejlesztése hagyományosan nem volt része a
munka világának, ösztönözni kell a munkavál-
lalási kedvet. A munkaadóknak meg kell
mutatniuk, hogy megbecsülik dolgozóikat, és
segítik személyes fejlõdésüket. A Standard
támogató és nyitott kultúrát teremt, melyben
az üzleti eredmények, a munkakörülmények és
a személyes képességek együtt javulnak.

– Az Investors in People nemzetközi minõségi
védjegy. Amennyiben egy szervezet megfelel a
Standard ajánlásainak, vonzó lesz a külvilág
számára és versenyképesebb a globális piacon.
Ehhez hasonlóan: ha egy országban Investors
in People program fut, megnövekedik az ország
vonzereje a befektetõk irányában.

Nagy-Britanniában a kormányzati intézmények
97%-a elismert „Investor in People”-szervezet. 
A közszolgáltatások igénybevétele során az állam-
polgárok ma már ugyanazt a színvonalat várják 
el – tegyük hozzá: joggal –, mint amit piaci
körülmények között tapasztalnak. Éppen ezért,
illetve az ország versenyképessége szempontjából
fontos, hogy a csökkenõ méretû államigazgatás
egyre hatékonyabban mûködjön. Az IIP jól átgon-
dolt keretrendszert biztosít az ehhez szükséges
változásokhoz és fejlesztésekhez. A motiváltabb
és képzettebb munkatársak, a költséghatéko-
nyabb mûködés elõbb-utóbb meghozza gyümöl-
csét: az intézmények szolgáltatásai színvonala-
sabbak lesznek, megítélésük javul, hatékonysági
és minõségi mutatóik a versenyszférával lesznek
összemérhetõk.

Összefoglalás 
A felmérések szerint az Investors in People alábbi
kedvezõ hatásai mutathatók ki:

– A Standard javítja a vezetés és a beosztottak
közötti kommunikációt, keretet ad a stratégia
és a feladatok meghatározásához és szervezeti
lebontásához, így biztosítva, hogy minden

munkatárs tudja, hogy a szervezet mit vár tõle.
A szervezeti célok ismeretében a munkatársak
jobban értik, hogy mi a feladatuk az adott
munkakörben, és motiváltabbak teljesítmé-
nyük javításában.

– A munkatársak fokozott bevonásával, szemé-
lyes fejlõdésük biztosításával és elismeré-
sükkel motivációjuk nõ. Úgy érzik, hogy aktí-
vabb részesei a döntéseknek. Egészségesebb,
biztonságosabb munkahelyekrõl számolnak
be, és rendszeres visszajelzéseket kapnak
munkájukról. Az eredmény: javuló munka-
morál, alacsonyabb fluktuáció, csökkenõ távol-
lét, a változások elfogadása, azonosulás a
szervezettel.

– A Standardot bevezetõ szervezetekre jellemzõ a
„jó gazda” szemlélete: a felkészült és motivált
munkatársak figyelnek arra, hogy munkájuk-
kal folyamatosan hozzájáruljanak a költségek
és a veszteségek csökkenéséhez, illetve az ügy-
felek elégedettségéhez. A szervezet hatékony-
sága és jövedelemtermelõ képessége észre-
vehetõen javul, és kimutatható a piaci elõny
versenytársaival szemben.

– A munkatársakba történõ befektetés határo-
zottan javítja a minõségbiztosítási prog-
ramok – ISO 9000, Üzleti Kiválóság (Business
Excellence) és más rendszerek – eredményes-
ségét, értékét.

– A Standard egy elismert, nemzetközi bench-
markhoz hasonlítva kínál lehetõséget a min-
denkori gyakorlat felülvizsgálatára. Több telep-
hellyel rendelkezõ, illetve nemzetközi szerveze-
tekben hozzájárul a helyi HR-feladatok éssze-
rûsítéséhez és összehangolásához.

– A Standard rendszert biztosít a képzési és fej-
lesztési tevékenység tudatosabb és célzottabb
tervezéséhez, közvetlen hatásainak erõsítésé-
hez.

– Egy „Investor in People”-szervezet szigorú
feltételeknek felel meg, a cím elnyerése figye-
lemre méltó eredmény. A szervezet a legjobb
munkatársakat csábítja, és a legigényesebb
ügyfeleket vonzza.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

1064 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@observer.hu
http://www.observer.hu
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Minõsítéses ellenõrzõ kártyák
Sokszor elõfordul, hogy a termékegyedek minõ-
ségét nem tudják mérhetõ mennyiségekkel jelle-
mezni, csak megfelelõ/nem megfelelõ kategóriák-
ba sorolhatják õket, és a hibás darabokat vagy az
elõforduló hibákat számlálják le. Ezt nevezik
minõsítéses ellenõrzésnek. Egyes esetekben a ter-
mék jellege olyan, hogy pl. csak így kategorizál-
hatnak: van-e az alkatrészen sorja, van-e színel-
csúszás a nyomtatásnál. Más esetekben lehetne
ugyan mérni a jellemzõt, de lényegesen olcsóbb
minõsíteni egy idomszerrel (átfér a lyukon vagy
nem). Az is lehetséges, hogy egy termék többféle,
egyenként mérhetõ tulajdonságát szintetizálják
minõsítéssé. 

Ilyenkor, legegyszerûbb esetben, azt veszik föl
adatként, hogy a vizsgált n darab közül hány nem
volt megfelelõ, ill. a selejt arányát. Ebbõl készül a
p-kártya és az np-kártya. Az is lehet, hogy a vizs-
gált egységbe tartozó (pl. 5 darab vagy egy doboz
vagy egy nap alatt gyártott) valamennyi termék-
egyeden elõforduló hibák száma az adat (c-kártya)
vagy a termék valamilyen egységén (pl. egységnyi
felületen) elõforduló hibák száma (u-kártya). A
minõsítéses ellenõrzõ kártyákat nevezik selejt-,
ill. hibakártyáknak is.

A gyártásközi ellenõrzés célja itt is az, hogy
megállapítsák, az eloszlás paramétere (binomiális
eloszlás esetén p, Poisson-eloszlás esetén l ) nem
változott-e meg az elõzetes adatfelvételhez ké-
pest, vagyis nem következett-e be veszélyes hiba. 

Az elõzetes adatfelvétel célja az, hogy az elosz-
lás típusát meghatározzák, és paramétereit 
becsüljék.

np-kártya. Itt a vizsgált jellemzõ a p selejtarány,
a hibás darabok száma az egész sokaság ele-
meinek számához viszonyítva. Ha nem az összes
termékpéldányt vizsgáljuk, csak mintát veszünk
belõlük, akkor p becslése a mintabeli selejtarány,
vagyis a talált selejtes darabok D számának és a
minta n elemszámának hányadosa:

A selejtes darabok számára vonatkozó Shewhart-
kártya az ún. np-kártya. Középvonala np vagy
annak becslése, a beavatkozási határokat a ±3s
konvenció szerint szokás venni. Ha az alsó be-
avatkozási határra negatív érték adódik a képlet-

bõl, helyette zérust veszünk. Egy 50 elemû
mintára készített np-kártyát mutat az 1. tábla.

p-kártya. Ha a kivett minták elemszáma nem
állandó (pl. egy maroknyi csapágygolyót veszünk
ki), az np-kártya középvonala mintánként más-
más ordinátaértéknél lenne, ez kényelmetlenül
kezelhetõ, ugráló középvonalú ábrát eredmé-
nyezne. Ilyenkor a selejtes darabok száma helyett
a selejtes darabok arányát ábrázoljuk, így az ún.
p-kártya áll elõ.

A selejtarány a selejtszámhoz hasonlóan bino-
miális eloszlást követ.

A kártya középvonala eszerint p vagy annak becs-
lése, a beavatkozási határokat a ±3s konvenció
szerint szokás venni. Ilyen kártyát mutat a 
2. tábla, 50 körül ingadozó elemszámú mintákra. 

Hibakártyák
Egy termék többféle szempontból is hibás lehet,
vagy egy-egy hibaféleség többször is elõfordulhat.
Ettõl még a termék egésze akár megfelelõ is lehet.

A  MINÕSÉG JAVÍTÁSÁNAK /FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI

Folytatjuk az SPC elemzési technikáinak ismertetését.*

* A rovatban megjelenõ anyag az alábbi forrásmunkán alapul: Parányi Gy. (szerk.): Minõséget – gazdaságosan.

D
p= n

1. tábla

2. tábla
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Tipikus példa az autó festési hibája, amely mellett
az autó mûködõképes. Másik példa a fröccsöntött
mûanyag csõdarab, amelyen az esztétikai hiba
nem korlátozza a használatot. A hibakártyákon a
mintában talált hibák számát ábrázolják a minta
sorszáma függvényében.

A hibakártya (c- és u-kártya) több információt
kínál, mint a selejtkártya (np- és p-kártya). Az
ilyen kártyák fölvételekor egyrészt regisztrálható,
hogy ha a termékegységnek több vagy többféle
hibája van, nem csak az, hogy hibás vagy nem
hibás; másrészt a hibafajták osztályozásával, cso-
portosításával azonosíthatók a leggyakoribb hiba-
fajták (Pareto-analízis), és közelebb juthatunk
kiküszöbölésükhöz.

Annak valószínûsége, hogy egy adott helyen
(pl. a jobb elsõ ajtó ablaka fölött, középen, egy
kijelölt 1 cm2-es darabon) festési hiba legyen,
nagyon-nagyon kicsi, de a hibalehetõségek száma
(a cm2-ek száma) az egész ajtón vagy több ajtón
nagyon nagy, ezért a Poisson-eloszlás a megfelelõ
modell.

c-kártya. A c-kártyán az azonos méretû minták-
ban talált hibák számát ábrázoljuk, a minta
sorszáma függvényében. A minta méretét a vizs-
gálati egységek számával adjuk meg. Az egység
lehet egy termékegyed (egy autó jobb elsõ ajtaja)
vagy több egyed (pl. 10 ajtó, az egy mûszakban
gyártott ajtók, ha ez változatlan). Lehet 1 m he-
gesztési varrat, egy kosár fröccsöntött mûanyag
csõdarab stb. Maga a minta állhat egyetlen
egységbõl (egy ajtó, ill. 10 ajtó; 1 m varrat; egy
kosár csõdarab), de több egységet is kitehet (pl.
lehet 3 mûszak gyártmányának együttese, 20 m
varrat, 5 kosár csõ).

u-kártya. Elõfordulhat, hogy a minta mérete
nem állandó. Például akkor, ha az autóajtók nem
azonos típusúak, a hegesztési varrat vizsgált
hossza változó stb. Ez a helyzet a minden termék-

egyedre kiterjedõ ellenõrzésnél (full inspection),
ha a naponként gyártott termékegyedek száma
különbözõ. Például az egy nap gyártott autók fes-
tési hibáinak összes száma ilyenkor nem alkalmas
változó. Ha a minták mérete változó, az u-kártyát
használjuk. Az u-kártyán az i-edik minta valami-
lyen összehasonlító egységre (pl. festésnél 1 m2-re,
fröccsöntött csõszakaszoknál egy darabra, 1 m
hegesztési varratra) vonatkoztatott ui hibaszámát
ábrázoljuk:
ahol ci a minta hibaszáma, ni a minta mérete (m2,
darab, m). Az ui ábrázolása azért elõnyös, mert a
ci hibaszám az ni mérettõl is függ, márpedig ni
változik mintáról mintára, így nem kapunk
ugráló középvonalat, mint ahogy az a c-kártyánál
adódnék. 

Az elõzetes adatfelvételnél a folyamat l para-
méterének becslésére az átlagos vonatkoztatási
egységenkénti hibaszám szolgál, vagyis az i-edik
minta hibáinak száma osztva az i-edik minta
méretével, vonatkoztatási egységeinek számával
(pl. felületével, darabszámával, a mintába tartozó
hegesztési varrat hosszával). Minthogy ni mintáról
mintára változik, a beavatkozási határ is változik.

Gyártásközi ellenõrzésnél c-ra az elõzetes adat-
felvételnél kapott értéket kell helyettesíteni.

3. tábla

A 3. tábla egy c-kártyát mutat.

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

Változások és kiegészítések 
az ISO 9000:2000 szabványsorozatban

Az ISO négy-öt évenként felülvizsgálja szab-
ványait. Ebbe a tevékenységi körbe sorolható
egyrészt:
– Az ISO 9000:2000 Minõségirányítási rendszer,

Alapok és szótár új változata, másrészt
– Az ISO 9000:2000 szabványhoz készült kiegé-

szítés az ISO/TR 10 017, amely segítséget

nyújt az ISO 9001:2000 szerinti rendszer
bevezetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez
felhasználható statisztikai módszerek kiválasz-
tásában és alkalmazásában. 

Az új szabvány a fogalmak egy részére egyértel-
mû, érthetõbb és jobban használható definíciót
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ad. Megváltoztatta a minõségirányítás kon-
cepcióját a szervezetre, ill. a folyamatra és
termékre, valamint a jellemzõkre, továbbá a
megfelelõségre, dokumentációra, minõség-
biztosításra, auditra stb. vonatkozóan.

Az ISO/TR 10 017, amelyre az említett új szabvány
már hivatkozik, lehetõséget teremt a változé-
konyságot elõidézõ problémák megoldására, sõt
megelõzésére is. Az adatok statisztikai feldolgozása
és elemzése segíti a termékek és folyamatok
fejlesztésére, a vevõi elégedettség növelésére vonat-
kozó objektív döntéshozatalt, ami a folyamatok
fejlesztése útján a termelési mutatószámokat,
köztük a gazdasági eredményt is javítja.

A Magyar Minõség Társaság elõsegíteni kívánja,
hogy a hazai szakemberek mind szélesebb köre
ismerje meg a változásokat.

Ezért 
2005. március 22-én

rendezvényt szervez, amelyen a terület kiváló
hazai szakemberei ismertetik a kiadványban
szereplõ módszereket és célszerû felhasználá-
sukat. Az elõadásokat követõ konzultáció során
a szakértõk válaszolnak a résztvevõk kérdé-
seire.

A rendezvényt Budapesten tartjuk, a jelent-
kezõk számától függõ helyszínen.

Kezdési idõpont: 9 óra. 
A rendezvény kb. 14 órakor ér véget.

Részvételi díj: 15 000 Ft + áfa.

Az MMT, az EOQ MNB és az ISO 9000 Fórum
tagjai számára kedvezményes részvételi díj:
14 500 Ft + áfa.

PROGRAM

8.30–09.00 Regisztráció

9.00–10.00 Az ISO 9000:2000 
szabványsorozat változásainak
szükségessége 
Elõadó: Beck Lajos

10.00–10.40 Az ISO 9000:2000 
szabványsorozat új koncepciója
és új kiegészítése
Elõadó: dr. Aschner Gábor 
ügyvezetõ igazgató 
Magyar Minõség Társaság

10.40–12.10 Az ISO/TR 10 017 
mûszaki jelentés összefoglaló
ismertetése
Elõadó: dr. Balogh Albert alelnök
EOQ MNB

12.10–12.30 Kávészünet

12.30–14.10 Az ISO 9000 sorozatot, valamint
az EFQM és Hat Szigma 
közelítést támogató néhány
statisztikai módszer
Elõadó: prof. dr. Kemény Sándor
egyetemi tanár
Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem
Vegyipari Mûveletek Tanszék

14.10–14.30 Összefoglaló, konzultáció, 
a felmerülõ kérdések 
megválaszolása
Elõadók: dr. Balogh Albert, 
prof. dr. Kemény Sándor,
Beck Lajos és dr. Aschner Gábor

14.30–15.00 Büfé

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

Építésügyi Szakmai Bizottsága tisztelettel meghívja Önt Hévízre, a

VIII. ÉPÍTÉSÜGYI KONFERENCIÁRA
2005. április 11–12-én

Az építésügyi konferenciák hagyományosan meg-
rendezésre kerülõ sorozatában ez évben is arra
törekedtünk, hogy az építõipart érintõ aktuális
tartalmi, szervezési és informatív jellegû témák-
ról, tudnivalókról és lehetõségekrõl tájékoztassuk
a konferencia résztvevõit.

Így a konferencián való részvételükkel tájékozód-
hatnak az OLÉH új jogállásáról, szervezetérõl és
alapvetõ feladatai ellátásának módjáról. Ezeken
belül kiemelten lesz szó az építési törvény vál-
tozásáról, továbbá az építésfelügyeleti tevékeny-
ség gyakorlati végrehajtása hatékonyságának
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növelésérõl mind az OLÉH, mind az ÉMI Kht.
tekintetében. Ugyancsak hallhatnak a közbe-
szerzési törvény elõírásának az EU elõírásaihoz
történõ igazításáról. Elõadások hangzanak el
egyébként az EU Brüsszelben folyó tevékeny-
ségének magyar tapasztalatairól és az építõipari
szervezetek pályázati lehetõségeirõl is.

A múlt évi kongresszuson felvetett kívánságnak
megfelelõen visszatérünk az építõanyagok, az
épületszerkezetek és épületek garanciális, szava-
tossági és kötelezõ alkalmassági elõírásainak
helyes értelmezésére és gyakorlati alkalmazásuk
problémáira is. Az építõipar területén mûködõ
szervezetek együttmûködését elõsegítendõ, az
EOQ MNB és az ÉVOSZ elõadói ismertetik saját
szervezeteik folyó évi tervezett tevékenységét mind
a minõségfejlesztés, mind az építõtevékenység
szakszerûségének biztosítása terén. Végezetül egy
elkészült paneles lakóépület minõségi problémái-
val kapcsolatos bírósági eljárás figyelemreméltó
tapasztalatairól és az azok kapcsán felvetõdõ
szabályozási kérdésekrõl hangzik el elõadás.

A konferencián való részvételt ajánljuk az építési
tevékenységet folytató szervezetek, az ehhez kap-
csolódó feladatokat ellátó önkormányzatok, kuta-
tási intézetek és oktatási intézmények vezetõinek
és munkatársainak.

A konferencia résztvevõi számára a Hotel Pano-
ráma kedvezményes szállást és ingyenes parko-
lási lehetõséget biztosít.

Helyszín:
8380 Hévíz, Petõfi Sándor utca. 9.

Tel.: (83) 341 074 • Fax.: (83) 340 485
E-mail:

reserve@hotelpanorama.hunguesthotels.hu

Jelentkezésüket kérjük 2005. március 31-ig
írásban (levél, fax, e-mail) megküldeni
szíveskedjenek!

PROGRAM

2005. április 11.

11.00 Regisztráció

12.00 Ebéd

13.00 Elnöki megnyitó, a program
ismertetése
Elnök: László László fõtitkár
Építéstudományi Egyesület

13.10 Az OLÉH feladatai, az építési törvény
módosítása, az építésfelügyeleti
ellenõrzés

Elõadó: Fegyverneki Sándor 
elnökhelyettes
Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal

13.55 Az ÉMI Kht. feladatai az építésügy 
és minõségpolitikájának 
aktualitásában
Elõadó: Karikás György vezérigazgató
Építésügyi Minõség-ellenõrzõ Innovációs
Kht.

14.40 Az EU gyakorlati tevékenységének
közvetlen tapasztalatai
Elõadó: Molnár Klára osztályvezetõ
NFT- és EU-támogatások Hivatala

15.25 Kávészünet 

15.50 A közbeszerzési törvény változásai
Elõadó: dr. Várday György egyetemi tanár
Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnök-
továbbképzõ Intézet 

16.35 Garancia, szavatosság, kötelezõ 
alkalmassági idõ
Elõadó: dr. László Tivadar meghívott
egyetemi tanár
Budapesti Mûszaki Egyetem

18.30 Találkozó a szálloda halljában

19.00 Vacsora a Magyar Csárdában
Hévíz, Tavirózsa u. 1.

2005. április 12.

9.00 Minõségügyi pályázati lehetõségek az
építõiparban
Elõadó: Szõdi Sándor minõségügyi szakértõ
Minõségfejlesztési Központ

9.40 Az Építéstudományi Egyesület
tevékenységének továbbfejlesztése
Elõadó: Takácsy Gyula elnök
Építéstudományi Egyesület

10.20 Kávészünet

10.40 Az ÉVOSZ minõségfejlesztést
elõsegítõ tevékenysége 
Elõadó: Nagy János ügyvezetõ igazgató
Építõipari Vállalkozók Országos Szövetsége

11.20 Egy paneles épülettel kapcsolatos
pereskedés tapasztalatai
Elõadó: dr. Karajz Lajos jogtanácsos, arany-
diplomás ügyvéd

12.00 Elnöki zárszó
László László fõtitkár

12.30 Ebéd
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Január 28-án, a Parlamentben
adták át a 2004. évi Nemzeti
Minõségi Díjakat.

Dr. Kóka János gazdasági és
közlekedési miniszter megnyitó be-
szédében kijelentette, hogy a minõ-

ség Magyarország következõ évtizedének bázisa.
Az alap, amire építhetünk, a versenyképesség,
amivel Magyarország elõremegy, amivel pénzt ter-
mel annak érdekében, hogy az összes többi fel-
adatát meg tudja oldani. A versenyképesség többé
nem az olcsó termelésen, hanem a magas minõ-
ségû termelésen és szolgáltatáson áll. Ez rajzol-
hatja újra országunk szerepét a világtérképen, 
ez teremt magunknak új versenyképességet az
Európai Unióban.

Hatvani György, a GKM helyettes államtit-
kára, a Nemzeti Minõségi Díj Bizottság elnöke
összefoglalta a 2004. évi pályázatok értékelésének
folyamatát, leglényegesebb mozzanatait. Elmond-
ta, hogy az általa irányított bizottság kiemelt
figyelmet fordított a tavaly május elsejei EU-csat-
lakozásra, pontosabban arra, hogy a díj kritérium-
rendszere, lebonyolítása és értékelése az európai
gyakorlatnak megfelelõ legyen. Hangsúlyozta,
hogy a pályázati rendszerben nem egy-egy termék
vagy szolgáltatás minõségét értékeljük, hanem az

egész szervezet megfelelõségét a versenyképes-
ségre, a szervezeti kiválóság tekintetében. A pá-
lyázat alapeleme a rendszeres önértékelés, amely
olyan tükröt ad alkalmazójának kezébe, amit jól
kamatoztathat versenyképessége javítására. Az
NMD Bizottság megállapíthatta, hogy növekedett
a pályázatok szakmai színvonala. A mozgalom
kiszélesítését jelenti, hogy 2004-ben a gazdasági 
és iparkamarák minden régióban meghirdették a
megyei, illetve régiós minõségi díjakat.

Az elnök köszönetét fejezte ki a pályázóknak,
az értékelõknek, az Ipar Mûszaki Fejlesztéséért
Alapítványnak, a Minõségfejlesztési Központnak
azért, mert tevékenységük hozzájárult ahhoz,
hogy Magyarország miniszterelnöke, Gyurcsány
Ferenc patinás környezetben, valóban európai
körülmények között adhassa át a Nemzeti
Minõségi Díjakat.

2004-ben Nemzeti Minõségi Díjban részesültek:

Közepes méretû termelõ vállalati kategó-
riában, 2004-ben Nemzeti Minõségi Díjat
nyert az

Alcoa Európai Keréktermék Kft.

A díjat Veres László, az AWPE gyárigazgatója
vette át.

Felhívás
(szja közcélú felhasználására)

Felhívjuk szíves figyelmét az 1966. évi CXXVI. törvényre, amely a személyi jövedelemadó meghatáro-
zott részének az adózó rendelkezése szerinti, közcélú felhasználásáról szól.
Ön a 2004. évi személyi jövedelemadó bevallásának alkalmával dönt arról, hogy az adó 1%-át milyen
közcélú felhasználásra fordítja. Kérjük, hogy ezzel támogassa a Magyar Minõség Társaságot, hogy
mûködésével továbbra is szolgálhassa a hazai minõségtudat fejlesztését.

A Társaság adószáma: 19668174-2-43
Magyar Minõség Társaság

A Minõség Oktatásáért Alapítvány 1993. május óta támogatja a minõség oktatását.
Az Alapítvány adószáma: 18050385-1-43

Minõség Oktatásáért Alapítvány

Szívélyes üdvözlettel:

Pónyai György
a Magyar Minõség Társaság

elnöke

Dányi István
az Alapítvány kuratóriumának

elnöke

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

A 2004. évi Nemzeti Minõségi Díjak átadása
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Az Alcoa Európai Keréktermék Kft. teherjár-
mûvekhez, vontatókhoz és autóbuszokhoz gyárt
körülbelül évi 400 000 db, több mint 100 féle
préskovácsolt alumíniumkereket, többek között
európai, észak-amerikai, japán és ausztrál pia-
cokra. A kft. eredményesen igazolta azt, hogy a
különbözõ kultúrákból származó módszerek sike-
resen integrálhatók a hazai környezetben. Nem-
csak a folyamatosan növekvõ piaci részesedés,
hanem a kulcsvevõk megtartása és a legvonzóbb
székesfehérvári munkahely imázsának kialakí-
tása is igazolja, hogy az Alcoa Keréktermék Kft.
követhetõ példa a hazai közepes méretû vál-
lalkozások számára.

Nagyméretû termelõ vállalati kategóriában,
2004-ben Nemzeti Minõségi Díjat nyert a

VIDEOTON Holding Rt. Elektro-PLAST
Vállalat.

A díjat Gerber András, a VIDEOTON Holding
Rt. Elektro-PLAST Vállalat igazgatója vette át.

A vállalat Kaposvár legnagyobb ipari foglalkoz-
tatója, fõtevékenysége mûanyag alkatrészek és
jármû-elektronikai termékek tervezése, gyártása
és fejlesztése, valamint háztartási eszközök és
robotgépek gyártása, szerelése.

A korszerû, tudás alapú technológiák alkal-
mazásának és sokszor a versenytársaknál
gyorsabb tanulási, innovációs képességüknek
köszönhetõen a vállalat folyamatosan bõvül és
fejlõdik. A munkatársak elkötelezettsége és vál-
lalati lojalitása példaértékû. 

Szolgáltatókategóriában, 2004-ben 
Nemzeti Minõségi Díjat nyert a

Hödlmayr Hungária Logistics Kft.

A díjat Iván György, a Hödlmayr Hungária
Logistics Kft. ügyvezetõ igazgatója vette át.

A közel 15 éves múltra visszatekintõ gépjármû-
szállító cég tavaly több mint 150 000 gépkocsit
szállított. A kft. új kezdeményezése az árukövetõ
rendszer kifejlesztése, amivel a konszernen belül
kompetencia-központtá vált. A Hödlmayr Hun-
gária Logistics Kft. dinamikusan fejlõdõ szerve-
zet, amely elsõsorban a vezetés elkötelezettségé-
vel és a változások sikeres kezelésével tûnik ki a
hazai vállalkozások közül. Élen jár a vevõk ismert
és latens igényeinek megismerésében, és ezen
igényeket kielégítõ új szolgáltatások kifejlesz-
tésében és bevezetésében. A cég modellként
tekinthetõ a munkatársak bevonását biztosító
rendszer mûködtetésében.

2004-ben hirdették meg az EFQM Helyi és
Regionális Kormányzati Díjat a helyi és regio-

nális önkormányzatok támogasára annak érde-
kében, hogy teljesítményüket, az állampolgárok-
nak nyújtott szolgáltatásaik színvonalát növeljék,
különösen az e-kormányzás segítségével. A díjra
az önkormányzatok mellett rendõri szervezetek is
pályázhattak. Az EFQM a 25 partnerszervezete
közül 10-et választott ki a kísérleti projekt beve-
zetésére. Így az IMFA Minõségfejlesztési Központ
felhatalmazást kapott arra, hogy nemzeti szintû
szakmai, szervezési és értékelési munkájával le-
hetõséget biztosítson a magyar szervezeteknek az
európai elismerésre való anyanyelvû pályázásra.

Az elmúlt évben Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala és a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság pályázott a rangos díjra, s
mindketten „Elismerés a Kiválóságért” oklevelet
szereztek.

René-Charles Tisseyre, a díj egyik fõszpon-
zorának és az EFQM-nek a képviselõje örömét
fejezte ki, hogy a két magyar szervezet díját átad-
hatja. Véleménye szerint a díjak azért fontosak
Magyarország számára, mert így jobban bekap-
csolódhatunk a magán- és közszféra együttmûkö-
désébe, a nagy európai projektekbe.

A díj négy fõ elõnye a nyertesek számára:
– hozzáférnek azokhoz a módszerekhez, ame-

lyekkel azonosíthatják erõsségeiket és fej-
lesztendõ területeiket,

– a szponzoroktól pénzügyi segítséget kapnak
a további fejlõdéshez,

– simábban bekapcsolódhatnak az európai
folyamatokba,

– átvehetik a szponzorok tapasztalatait.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala számos jelét adta a folyamatos
fejlesztés iránti elkötelezettségének, ami jól
tükrözõdik abban is, hogy a felsõ vezetés részt
vett a minõségügyi rendszer kialakításában. Az
állampolgárok egyre növekvõ számban keresik fel
a hivatal honlapját, s élnek az általa biztosított
lehetõségekkel.

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság 6
rendõrkapitányságot, 10 rendõrõrsöt és települé-
senként 113 körzeti megbízott szolgálatát irá-
nyítja. A megye a bûnügyileg közepesen fertõzött
területek közé tartozik. A 2002. évben a vezetés
döntése alapján kezdték meg a szervezeti ön-
értékelést. A vezetés és a személyi állomány nyi-
tott az új módszerek és eszközök alkalmazása
iránt, s ez a jövõbeni töretlen fejlõdés biztosítéka.

A díjátadó rendezvény a miniszterelnök ünnepi
beszédével folytatódott.
Gyurcsány Ferenc szerint, amikor egy ország
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jobb, normálisabb, sikeresebb életet akar, akkor
ebben nincsen vita. Még abban sincs vita, hogy
az odavezetõ utat majdnem mindenki abban
látja, hogyan lehet egyre többeknek kiválónak
lenni. 

Abban azonban már nincs egyetértés, hogy a
kiválóság megmérettetését, a versenyt hogyan
lehetne elkerülni, hogyan lehetne külön utakat
találni. Mi magyarok kiválóak vagyunk abban,
hogy küzdés nélkül szeretünk elsõk lenni.
Gyanítom azonban, mások is így vannak ezzel, 
– ha nem muszáj, nem versenyeznek. Nem kell
ezért haragudni senkire. 

A verseny jönni fog! Bölcs ország bölcs polgárai,
intézményei és vállalatai nem menekülni próbál-
nak a versenytõl, hiszen tudják: az csak ideig-
óráig sikerülhet.

A küzdjünk meg elsõsorban azt jelenti, hogy
küzdjünk meg önmagunkkal, a történetnek csak 
a vége a piaci rivalizálás. Önmagunkkal megküz-
deni azt jelenti, hogy másként csinálni, mint
eddig. Átalakítani az irányítási rendszert, a veze-
tés belsõ kapcsolatait, folyamatszervezést, új ter-
mékeket, új technológiákat fejleszteni. Újra és
újra meg kell próbálni egy kicsikét jobbnak lenni,
mint a többiek! Azt kell mondani: nem úgy, mint
tegnap.

Magánemberként túlnyomó többségünk nem
nagyon akarna más ember lenni, mint aki tegnap
volt, szeretne nem minden nap küzdeni. Szeren-
csére vannak olyanok, akik leküzdik az önmaguk-
ban és szervezetükben meglévõ természetes
ellenállást, elindulnak, és sikeresek lesznek.

A szervezetek és vállalatok (legyenek azok
magán- vagy köztulajdonban) sikere mögött min-
dig ugyanaz van: jó pár tehetséges, együttmûködõ
ember magánkezdeményezése.

Nagyon fontos, hogy a vezetõk képesek legye-
nek a változások menedzselésére. El kell dönteni,
hogy elbújni vagy megküzdeni akarnak. Magyar-
ország nem tud elbújni, meg kell küzdenie!
Sikeres és kiváló Magyarország sikeres és kiváló
emberekbõl, intézményekbõl, vállalatokból áll
össze.

Nem a kitüntetetteknek kell megköszönni a
kitüntetést, hanem nekünk kell megköszönni,
hogy kitüntethettük Önöket! Picikét önzõ módon
használhatjuk a példájukat arra, hogy lehet job-
ban is csinálni, hogy van ez az út is: a verseny, a
sikeres verseny és a kiválóság útja, a küzdelem
útja. Köszönöm, hogy léteznek, hogy mintát
mutatnak, hogy Önök által gyarapodik országunk
mérhetõen és forintokban, de hétköznapjaiban,
magatartásban is.

Köszönöm a kezdeményezõknek, a szponzorok-
nak, mindazoknak, akik segítettek abban, hogy
megmutassuk Magyarországnak és Európának:

ez az ország nem a lustaság, nem a pongyolaság,
hanem a siker országa – legalábbis az lehet, ha
Önök is akarják. Én nagyon szeretném! Gratu-
lálok Önöknek, folytassák ezt a fantasztikus
munkát!

A díjátadó ünnepség következõ blokkjában
„Elismerés a Kiválóságért” oklevelek átadására
került sor. 2003 óta az EFQM és nemzeti part-
nerszervezetei elismerést adnak ki mindazon 
– Nemzeti Minõségi Díjban nem részesülõ –
pályázó szervezeteknek, amelyek az értékelés
során 400 pont feletti szintet értek el, s ezzel
bizonyították eredményességüket a Kiválóság
Modell alkalmazásában. A 2004. évi Nemzeti
Minõségi Díj pályázata alapján „Recognised for
Excellence” európai oklevelet kapott a Magyar
Távközlési Részvénytársaság és az E.ON
Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytár-
saság.

2004-ben a Minõségfejlesztési Központba elsõ-
ként benyújtott magyar nyelvû pályázatával
„Elismerés a Kiválóságért” európai oklevelet
kapott a Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft.

Az EFQM-hez benyújtott angol nyelvû pályáza-
tával „Recognised for Excellence” európai elis-
merést kapott a Pécsi Vízmû Rt.

2004-ben szavazott a Nemzeti Minõség Klub tag-
sága arról, hogy a Nemzeti Minõségi Díj nagy-
követe Macher Endréné legyen (lapunk korábbi
számában olvashattak errõl kedves olvasóink). 
A Macher Kft. ügyvezetõ igazgatója a Parlament-
ben vehette át oklevelét és a Herendi Porcelán-
manufaktúra Rt. által felajánlott mûvészi al-
kotást.

A köztársasági elnök a IIASA-Shiba Díj 15 éves
jubileuma alkalmából Elismerõ Oklevelet adomá-
nyozott a díj kuratóriumi elnökének, dr. Asbóth
Tibornak, kitartó és áldozatkész munkájáért.
Mádl Ferenc megbízásából az oklevelet dr.
Kóka János nyújtotta át.

A 9. Nemzeti Minõségi Díj díjátadó ünnepségének
zárszavában a gratulációkat követõen dr. Kóka
János kijelentette: a minõség nyelvét a világon ma
már mindenhol értik, de még nem mindenhol
beszélik. Tanuljunk meg a minõség nyelvén
beszélni. Arra kérem Önöket, hogy legyenek
ebben a magyar nemzet segítségére!

Szõdi Sándor

Gratulálunk a díjazottaknak. Szándékunk szerint
munkájuk részletes ismertetésére a továbbiakban
visszatérünk.

Szerkesztõbizottság
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Az 1970-es években merült fel az a gondolat, hogy
a fogyasztók napi vásárlásaik során hozott dönté-
seikkel hozzájárulhatnak környezetünk megóvá-
sához. A német „Kék Angyal” rendszert 1978-ban
alapították, hogy hitelesen tanúsítsa a vevõk szá-
mára a környezetvédelmi szempontból kedvezõbb
termékeket és szolgáltatásokat. 

A német példa kedvezõ fogadtatása ösztönzõleg
hatott, a 90-es években számos nemzeti és regio-
nális rendszert alapítottak. A környezeti címké-
zés célja a környezeti tudat fejlesztése, a gyártók,
szolgáltatók, forgalmazók motiválása a környeze-
tet kevésbé károsító termékek és szolgáltatások
kifejlesztésére és piacra juttatására, valamint a
fogyasztók hiteles tájékoztatása. 

Alapítás, intézményi és jogi alapok
A magyar „Környezetbarát Termék” rendszert
1994-ben alapította a Környezetvédelmi és Terü-
letfejlesztési Minisztérium. 

Az alapítást követõen létrejött az intézményi
háttér, megalakult a „Környezetbarát Termék
Kht.” A rendszer mûködését jogszabályok szabá-
lyozzák, az LIII/1995. törvény a környezet vé-
delmének általános szabályairól, az LVI/1995.
törvény a környezetvédelmi termékdíjról, az
LVIII/1997. törvény a gazdasági reklámtevé-
kenységrõl, valamint a 29/1997. (VIII. 29.) KTM
rendelet a környezetbarát, környezetkímélõ meg-
különböztetõ jelzés használatának feltételrend-
szerérõl, az ezt módosító 9/2004. (V. 25.) KvVM
rendelet és a 83/2003. (VI. 7.) kormányrendelet
pedig a közösségi ökocímke odaítélését ellátó
szerv mûködésérõl. 

A szervezeti rendszer felállításával párhuza-
mosan megalakult a Minõsítõ Bizottság, amely-
nek tagjait jogszabály alapján a környezetvédelmi
miniszter kéri fel közremûködésre. A bizottság
munkájában részt vesznek az érdekelt miniszté-
riumok képviselõi, valamint a gyártói, forgalma-
zói, környezetvédõ, fogyasztóvédõ és civilszer-
vezetek megbízottjai. 

Minõsítési követelmények, minõsített 
termékek
A magyar „Környezetbarát Termék” minõsítés az
ISO 14 024 szabványnak megfelelõ, független har-

madik fél által tanúsított, önkéntes környezeti
címkézõrendszer. Ennek megfelelõen, a termé-
kekre vonatkozó követelményeket elõzetesen kell
meghatározni és közzétenni. 

A rendszer mûködése során az Értékelõ és
Minõsítõ Bizottság összesen 45 termékcsoportra
dolgozott ki követelményeket, amelyeket a
környezetvédelmi miniszter hagyott jóvá. A
követelményeket szakértõk bevonásával rendsze-
resen felülvizsgálták. Csak azokat frissítették,
amelyekre pályázó jelentkezett, így jelenleg a
táblázatban található követelményrendszerek
érvényesek, ezekre a termékcsoportokra lehet
pályázni. 

A védjegyhasználati szerzõdések meghatáro-
zott idõtartamra vonatkoznak (3–5 év). A tech-
nikai fejlõdés, típusváltás, illetve a környezet-
védelmi követelmények szigorodása miatt nem
minden termék védjegyhasználati szerzõdése volt
meghosszabbítható. Jelenleg 37 szervezet jogosult
a védjegy használatára. 

Kapcsolat az Európai Unió
környezeti címkézõrendszerével
Az Európai Unió 1992-ben alapította
meg környezeti címkézõrendszerét,
amelynek jelképe a „Virág”.

A rendszer mûködését tanácsi rendelet szabá-
lyozza, ezáltal minden tagországban egyöntetûen
és kötelezõen kell mûködtetni. Ennek feltétele,
hogy a tagország kijelöljön egy illetékes testületet,
amely elvégzi az Unió környezeti címkézésével
kapcsolatos feladatokat. A vonatkozó kormány-
rendelet szerint a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium ezeket a feladatokat a Környezet-
barát Termék Kht. közremûködése útján látja el.
Mind a minisztérium, mind a Társaság munka-
társai bekapcsolódtak az EU ökocímkézõ rendszer
munkájába. Az Igazságügyi Minisztérium elõ-
készítõ munkájának köszönhetõen valamenynyi,
az EU környezeti címkézéssel kapcsolatos jog-
szabály hozzáférhetõ magyar nyelven is.

Jelenleg 23 termékcsoportban lehet az EU-öko-
címke elnyeréséért pályázni. Az Európai Unióban
2004 végén összesen 217 cég rendelkezett a
„Virág” címke használati jogával.

10 éves a „Környezetbarát Termék”
minõségtanúsítás Magyarországon

– Dr. Wagner Zsófia*–

* KvVM Környezetbarát Termék Kht. – 1027 Budapest, Lipthay u. 5.
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A Környezetbarát Termék Kht. honlapján
(http://www.kornyezetbarat-termek.hu) részletes
útmutató található a pályázat feltételeirõl, mind-
két rendszerben. A honlapról letölthetõk a minõ-
sítési követelmények is. 

Ünnepi rendezvény
A Környezetbarát Termék Kht. 2004. december
16-án rendezvény keretében ünnepelte a Társa-
ság fennállásának és a magyarországi környezeti
címkézés 10. évfordulóját. 

A rendezvényt Öri István, a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium közigazgatási állam-
titkára nyitotta meg. Náhm Andrea fõosztály-
vezetõ-helyettes a környezeti címkézésnek a hazai
környezetvédelemben elfoglalt helyét mutatta be.
Frigyer Attila, a Kht. igazgatója a 10 év ered-
ményeit vázolta. Kocsis Ildikó, a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség munkatársa ismertette a
termékeken megjelenített környezeti tulajdonsá-
gokra utaló hivatkozásokat.

A két külföldi vendég nemzetközi kitekintést tett
lehetõvé, Christian Löwe, a „Kék Angyal”
képviselõje a német, a finn Leena Nyqvist-
Kuusola az „Északi Hattyú” környezeti címkézõ-
rendszer tapasztalatait osztotta meg a hall-
gatósággal. 

A sikeres pályázók közül Szikra István
laborvezetõ az Electrolux Lehel Kft., Száraz
Kálmán mûszaki igazgató a RICOH Hungary
Kft., Juhász Gábor alkalmazástechnikai vezetõ
a Xella Magyarország Építõipari Kft. környezeti
címkével rendelkezõ termékeit ismertette.

Összefoglalás
A környezeti címkézés nemzeti rendszere 10 éve
sikeresen mûködik Magyarországon, 2004-tõl a
magyar vállalatok is pályázhatnak az Európai
Unió ökocímkéjének elnyeréséért. Mindkét
környezeti címke alkalmas a vásárlók bizalmának
elnyerésére. Egyre több hazai gyártó, forgalmazó,
illetve szolgáltatóvállalat él az ökocímke hasz-
nálatának elõnyeivel reklámtevékenységében. 
A védjegyezett termékek számának növelése
elõsegíti a környezeti címkézés ismertségének
fejlõdését. 2004-tõl a nemzeti és az európai rend-
szer párhuzamosan, egymást kiegészítve, egymás
ismertségét növelve mûködik hazánkban. 

A nemzeti rendszerben több mint 400 féle ter-
mék nyerte el a minõsítést. 

Az európai ökocímke használati jogát Magyar-
országon elsõként a Kolping Hotel Spa @ Resort
(Alsópáhok) nyerte el az idegenforgalmi szállás-
helyek kategóriában. 

Táblázat: „Környezetbarát Termék” minõsítés
alapjául szolgáló érvényes követelmények

1. Papír alapú, merev falú csomagolóeszközök.

2. Kozmetikumok és légfrissítõk környezetbarát
csomagolásban.

3. Monoetilén-glikolt nem tartalmazó fagyálló
hûtõfolyadék.

4. Hulladékok felhasználásával készült szer-
vetlen építõipari kötõanyagok (általános
feltételek).

5. 5–10 liter ûrtartalmú, nyílt rendszerû, villa-
mos táplálású vízmelegítõ készülékek.

6. Környezetbarát fûrészgéplánc-kenõolajok.

7. Háztartási hûtõ- és fagyasztókészülékek.

8. Személygépkocsikra utólagosan felszerelt
katalizátorok.

9. Kõszerû építõanyagok és építõelemek (általá-
nos feltételek).

10. Kõszerû építõanyagok és építõelemek kiegé-
szítõ követelményei pórusbeton termékekhez.

11. Rendszeres takarítási szolgáltatás mikro-
szálakból készült textíliák alkalmazásával.

12. Biológiailag gyorsan lebomló hidraulika-
folyadékok.

13. Kõolajjal, kõolajszármazékokkal, illetve hul-
ladékká vált kõolajtermékekkel szennyezett
talajok tisztítása enzimkompozíciókkal kata-
lizált biológiai lebontás útján.

14. Bitumenes kötõanyagú új útburkolatok, illet-
ve fenntartásra szolgáló útpályaszerkezeti
rétegek.

15. Tûzoltó anyagok és tûzoltó készülékek.

16. Kõszerû építõanyagok és építõelemek kiegé-
szítõ követelményei polimerbeton termékek-
hez.

17. Fekete-fehér irodai digitális másológépek.

18. Környezetbarát villamos hajtású jármûvek.

19. Idegenforgalmi szálláshelyek.

20. Elemméretû akkumulátorok.

21. Beltéri festékek és lakkok.

22. Háztartáshigiéniai papírok.

23. Másoló- és grafikai papírok.

24. Festékszalagok, tintapatronok és festék-
kazetták.

25. Bányaipari technológiával elõállított zúzottkõ
termékek.

26. Újrahasznosított mûanyag termékek.
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Az E.ON Dél-dunántúli 
Áramszolgáltató Részvénytársaság 
Ódorné Kovács Ildikó*

Örömmel fogadtuk a felkérést, hogy a Dél-dunán-
túli Regionális Minõség Díj elnyerése kapcsán
bemutathassuk cégünket és minõségirányítási
rendszerünket a Magyar Minõség hasábjain. Szá-
munkra fontos állomás volt az elsõ önértékelés és
a pályázat megírása, mert elõször láttuk így ösz-
szerendezve és leírva azt, hogy az elmúlt években
mit tettünk a fejlõdés érdekében, és annak mi lett
az eredménye. Ennek kapcsán pontos képet kap-
tunk arról is, hogy ezen az úton honnan hova
jutottunk, látjuk azt is, hogy melyek az erõssé-
geink és mit kell fejleszteni. 

Az E.ON Energie AG Európa legnagyobb magán-
tulajdonú villamosenergia-szolgáltató vállalata. 
A düsseldorfi székhelyû E.ON-csoport magyar-
országi tagvállalata, az E.ON Hungária Rt. 1999-
ben lett a Társaság fõrészvényese. 2004. július 
1-jétõl az E.ON Hungária Rt. leányvállalatai
nevükben is jelölik az E.ON-csoporthoz történõ
tartozást. A fokozatosan megnyíló árampiacon a
közös E.ON márkanév használata és az egységes
piaci fellépés az E.ON-csoport és ezen belül az
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. verseny-
képességének további erõsítését szolgálja.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató
Részvénytársaság alaptevékenysége a közüzemi
villamosenergia-kereskedelem és villamosener-
gia-elosztás, melyet a dél-dunántúli régióban,
18 299 km2-en, 5 megyében (Zala, Somogy, Bara-
nya, Tolna, Fejér) végzünk.

Mûködésünk legfontosabb alapadatai 2004-
ben: hálózathossz: 24 217 km, ügyfelek száma:

718 413, értékesített villamos energia: 3325 GWh,
munkavállalóink száma: 1350 fõ.

2003-ban az eredményünk meghaladta a 3 Mrd
Ft-ot. A 2004. évi árbevételünk meghaladja a 
60 Mrd Ft-ot.

Mûködésünk során a legkorszerûbb technoló-
giákat, módszereket alkalmazzuk, melyek célja a
mûködésünk optimalizálása, az ügyfeleink haté-
konyabb kiszolgálása, valamint ehhez kapcso-
lódóan a munkatársak motiválása. E hármas cél
elérése érdekében számos fejlesztés valósult meg
az elmúlt két évben, így például mûködésünk
támogatórendszereként az SAP valamennyi mo-
dulját használjuk, ennek kibõvítéseként indítot-
tuk el új számlázási rendszerünket, az SAP ISU
számlázási modult. 2004-ben bevezettünk egy új
területi szolgálatokat irányító rendszert (FSMS),
amely a szerelõi munkák optimalizálását és GPS
rendszerû irányítását teszi lehetõvé. A 2000 óta
mûködõ Call Center területén is számos fejlesztés
történt ügyfeleink jobb kiszolgálása érdekében,
így például a hibabejelentési idõszak kiterjesztése
(a hét minden napján 24 órában), automatikus
mérõállás-bediktálás (telefonon, SMS-ben is küld-
hetõ), új ügyfél-azonosító rendszer alkalmazása,
valamint új menürendszer kialakítása, új szolgál-
tatásokkal kiegészítve (lakossági ügyfelek; üzleti,
önkormányzati ügyfelek; piacnyitással kapcso-
latos információk; német ügyintézés; angol ügy-
intézés). Az üzemirányítási területen korszerû,
távmûködtetett elemek kiépítésével csökkentet-
tük az üzemzavarok elhárítási idejét. 2003-ban 17
milliárd forintot meghaladó összeget fordítottunk
fejlesztési beruházásokra, mellyel a dél-dunántúli
régió legnagyobb beruházói voltunk. Munkatár-
saink motiválására bevezettük a teljesítményhez
kapcsolódó ösztönzési rendszert, melyben a tel-

BEMUTATJUK A SZAKMA KIVÁLÓSÁGAIT

Bemutatkoznak a Dél-dunántúli Regionális
Minõség Díj-as vállalkozások 

„2004-ben harmadik alkalommal hirdették meg országszerte a megyei és regionális minõségdíjakat. 
Az önértékelés folyamatos elterjedése jól szolgálja a pályázók minõségügyi fejlõdését. A díjak elindításá-
nak egyik vezérelve a Nemzeti Minõségi Díjra pályázók bázisának szélesítése volt. A 2004. évben ennek
»gyümölcsét« is tapasztalhattuk, hisz a rangos nemzeti díjra pályázók között korábbi regionális gyõzte-
sekkel is találkozhattunk.
Nem vállalkozhatunk valamennyi regionális gyõztes bemutatására, de a Magyar Minõségben egy-egy
régiót hasábjainkon is szívesen népszerûsítünk.
Erre elsõként a Dél-dunántúli Regionális Minõség Díj 2004. évi gyõztesei kapnak lehetõséget.

Sz. S.”

* Minõségügyi megbízott.
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jesítményhez kötött prémium az éves bér 20%-át
teszi ki.

Arra törekszünk, hogy minél jobban megfelel-
jünk a velünk szemben támasztott elvárásoknak,
és jobb minõségû szolgáltatással lássuk el
ügyfeleinket.

Társaságunk üzleti környezete speciális:
Cégünk évtizedekig nem volt piaci versenyhely-
zetben, de köteles volt a fogyasztókat adott szin-
ten ellátni. 2003. január elsejétõl életbe lépett a
piaci liberalizáció, és a kiemelt fogyasztók kilép-
hettek az energiapiacra. 2004. júliustól az üzleti
fogyasztók részére is megnyílt a piac, majd 2007-
tõl a lakossági fogyasztók is szabadon választhat-
nak a szolgáltatók közül. Célunk a piacnyitásra
való felkészülés, ezzel egyidejûleg az, hogy az
ügyfeleink részére olyan minõségi szolgáltatást
tudjunk nyújtani, hogy a piacnyitást követõen is
bennünket válasszanak.

A felkészülés részeként döntött úgy cégünk veze-
tése, hogy bevezet egy folyamat alapú minõség-
irányítási rendszert, a PQM-et (Process Quality
Management). A rendszer kialakítása két terüle-
ten indult meg párhuzamosan. Egyrészt a társa-
ság alkalmazottainál a minõségszemlélet kialakí-
tásával, másrészt folyamataink tervezésével,
dokumentálásával.

Elsõ szakaszban (2000 novemberétõl 2002
decemberéig) a társaság teljes mûködésének
leképezését végeztük el. Kezdetben, a cégcsoport,
illetve a társaság üzletpolitikáját, stratégiáját 
alapul véve, meghatároztuk az értékteremtõ és
támogató üzleti folyamatainkat. 

5–8 fõs teamek készítették el az egyes folyama-
tok dokumentációit, melynek kereteit a PQM elve
határozta meg. A teamek kialakításánál és a
folyamatok leírásánál output-vezérelt szemléletet
alkalmaztunk, és felhasználtuk a Crosby-féle
modellt is. Az ilyen módon dokumentált folyama-
tokat megismertettük minden érintett munkatár-
sunkkal. Ezzel egyidejûleg felkészítettük munka-
társainkat a PQM alapelveire, az úgynevezett
információs piacok segítségével. Itt a kollégák
nemcsak információt kaptak arról, hogy mit
jelent a folyamat alapú minõségirányítás, hanem
egy olyan párbeszédet alakítottunk ki, melynek
segítségével a saját példáikon keresztül értelmez-
tük a rendszert. Ilyen információs piacon minden
munkatársunk részt vett.

Ebben a szakaszban nagy gondot fordítottunk az
oktatásra is. Képeztünk trénereket és multipliká-
torokat, akiknek az volt a feladata, hogy a fent
említett folyamatleíráshoz a módszertani támo-
gatást megadják a folyamatleíró teameknek,

valamint az információs piacokat megszervezzék
és levezessék. Nagyon fontos szerepe volt a sze-
mélyes kommunikációnak, ami nagyban elõsegí-
tette, hogy a kollégák elfogadják és támogassák a
rendszert.

A folyamatok leírását nehezítette, hogy nem
volt egy egységes módszertan a folyamatok doku-
mentálására, ezt menet közben alakítottuk ki,
ezért többször kellett változtatni a folyamatleírá-
sok dokumentációján. Az is problémát okozott,
hogy a leírások milyen mélységig részletezzék az
egyes tevékenységeket. Volt olyan folyamatleírás,
amely szinte mozdulatszintig részletezett, egy
másik csak fõbb blokkokban írta le a tevékeny-
séget. Az is probléma volt, hogy nem minden eset-
ben érvényesült a folyamatszemlélet, mert nem a
folyamatot, hanem egy szervezeti egység tevé-
kenységét próbálták meg folyamatszerûen doku-
mentálni.

A társaság belsõ fejlõdése (tapasztalatokon ala-
puló folyamat-felülvizsgálat az EFQM folyamat-
értékelési módszere szerint), valamint a piaci kör-
nyezet változása folyamatrendszerünk struktú-
rájának és tartalmának átgondolását indította el. 

Ehhez hozzájárult az is, hogy a MEH (Magyar
Energia Hivatal) által kiadott mûködési engedély
elõírta egy független tanúsító szerv által tanúsí-
tott minõségirányítási rendszer kiépítését.

Ezzel minõségirányítási rendszerünk építésé-
nek második szakaszába léptünk (2003–2004), és
elkezdtük továbbépítését az ISO 9004:2000 szab-
ványnak megfelelõen. Voltak olyan elemek, ame-
lyek már megfeleltek a szabványnak, de tovább
kellett fejleszteni õket (pl.: a dokumentumok
kezelése), de a szabvány egyes elemei hiányoztak
(pl. a mérõ- és megfigyelõeszközök kezelése).

Ebben az idõszakban gondot okozott a kollé-
gákban felmerült kérdés, hogy a nemrég kiépített
PQM rendszerünket „eldobjuk”, és helyette fel-
építjük az ISO-szabványnak megfelelõ rendszert.
Ennek enyhítésére tanfolyamokat tartottunk,
kiadványokat szerkesztettünk, és folyamatosan
ismertettük a munkatársakkal a célokat és azt,
hogy a tanúsításra történõ felkészülésben hol tar-
tunk. Így mutattuk be azt is, hogy a meglévõ
PQM rendszerünket vizsgáljuk felül és egészítjük
ki az ISO 9004:2000 szabvány követelményeinek
megfelelõen.

Az ISO 9001:2000 rendszert 2003–2004-ben
építettük ki, és 2004 áprilisában sikeresen tanú-
síttattuk. Ez is bizonyította, hogy ha sikerül egy
jó bázist teremteni, akkor arra lehet tovább épít-
kezni. 

Miután megszereztük a tanúsítást, úgy gondol-
tuk, hogy még nem jött el a pihenés ideje, mert a
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felkészülés közben is merültek fel hiányosságok,
nehézségek, amiket meg kell még oldani. Ekkor a
vezetéssel közösen úgy döntöttünk, hogy leltárt
készítünk arról, hol tartunk most, hova szeret-
nénk eljutni, és ahhoz, hogy ezt megtegyük,
milyen lépések vannak még elõttünk.

A leltárhoz egy objektív mércére volt szüksé-
günk. Mivelhogy folyamatainkat már értékeltük
az önértékelési módszer szerint, a legkézen-
fekvõbb az volt, hogy a minõségirányítási rend-
szerünk értékelésére az EFQM önértékelési mo-
delljét használjuk. Az önértékelést kis csoportok-
ban végeztük, minden szakterületrõl volt egy
kijelölt munkatárs, aki tartotta velem a kapcsola-
tot, és kollégáit is bevonta a munkába a téma fel-
dolgozásakor. A kijelölt munkatársakkal rend-
szeres megbeszélést tartottunk, információt
cseréltünk, a kapcsolódásokat tisztáztuk, a szem-
pontokat megbeszéltük.

Ez az önértékelési módszer rákényszerített
bennünket egyfajta rendszerességre és sziszte-
matikus munkára. Egyrészt az adatgyûjtés terén
pontosítottuk, hogy mit hol találunk, és a meglévõ
adatokat hogyan tudjuk olyan információvá ren-
dezni, amely segíti a vezetést az értékelésben és a
döntések meghozatalában. Másrészt a meglévõ
tervek és akciók ok-okozati láncba rendezése volt
nagy feladat. A PDCA szemlélet alkalmazása
ebben is sokat segített, úgy láttuk, hogy a tervezés
(P) és a végrehajtás (D) már a legtöbb területen
beépült a napi mûködésbe, de az ellenõrzés (C), a
megvalósulás nyomon követése és a beavatkozás
(A) még nem mindig mûködik. Ezt az önértékelés
során konkrét példákon tudtuk végigvezetni,
közben nagyon sok anyag és tapasztalat gyûlt
össze. Ezeket a 2004-es célkitûzések megvalósítá-
sához fel is használtuk, és a meglévõ Balanced
ScoreCard (BSC) rendszeren alapuló célkitûzési
módszerünket kibõvítettük egy folyamat alapú
mutatószámrendszerrel is. Ez közvetlenül segít 
a kitûzött célok megvalósulásának nyomon köve-
tésében, és eltérések esetén lehetõvé teszi a be-
avatkozást. A rendszer üzemszerû mûködése
2005-tõl valósul meg. Emellett külön figyelünk
arra, hogy a folyamataink ne a szervezetek mûkö-
dését írják le, hanem valóban folyamat alapúvá
váljanak. Ennek a célnak az elérését azzal is
támogattuk, hogy ún. Work Flow-kat vezettünk
be. Ez lehetõvé teszi, hogy végigkövethessük a
folyamatokat. Például: ha egy ügyfelünk bejelen-
tett egy hibát, akkor a Call Centerben  elindítják
a Work Flow-t, amely a szerelõk számára munka-
utasítást hoz létre, aminek alapján elhárítják a
hibát, majd visszajelentik a munka elvégzését. A
rendszer dokumentálja a munkafolyamat minden

lépését, segít a munkafolyamat követésében egé-
szen a végéig, s lehetõséget ad a beavatkozásra,
amennyiben a végrehajtás valamely munkafázis-
nál megakadt, ezzel segítve a minél gyorsabb
ügyfélkiszolgálást.

Az önértékelés elvégzése után úgy gondoltuk,
hogy beadjuk a pályázatunkat a Dél-dunántúli
Regionális Minõség Díjra. Ennek az volt az oka,
hogy önértékelésünk során láttuk a gyenge pon-
tokat és az erõsségeket is, de azt is szerettük
volna látni, hogy külsõ szemmel hogyan értékel-
nek bennünket, melyek azok a területek, melyek-
ben továbbfejlõdhetünk?

A megmérettetés sikeres volt, társaságunk a
nagyvállalatok kategóriájában elnyerte a 2004. évi
Dél-dunántúli Minõség Díjat! A díj átadására
december 15-én került sor. A díj elnyerése szá-
munkra azt jelenti, hogy jó irányban indultunk el
minõségirányítási rendszerünk kiépítésében, de
azt is tudjuk, tovább kell javítanunk mûködését. A
pályázat elbírálása során fény derült arra, miben
vagyunk jók, és miben kell még fejlõdnünk a
továbbiakban. Ennek eredményeként célul tûztük
ki folyamatalapú mûködésünk mind teljesebb
körû kiterjesztését a folyamatkapcsolódások teljes
körû rendszerezésével, valamint mûködésünk
folyamatos javításának elérését, melynek érdeké-
ben 2005-tõl bevezetjük a munkatársi javítási
javaslatokhoz kapcsolódó díjazási rendszert.

Úgy gondoljuk, hogy a mûködésünk fejlesztése
egy hosszú út, amelynek vannak nehézségei, ki-
hívásai, de minden egyes mérföldkövével többek
lehetünk, és többet adhatunk.

Ahhoz, hogy ezt az utat sikeresen végigjárjuk,
elõször is el kell indulnunk, amihez a vezetés
felelõsségteljes döntése és folyamatos támogatása
kell. Ahhoz pedig, hogy sikeresen járjuk végig,
munkatársaink támogatása, belsõ elkötelezettsége
kell, valamint nyitottság, hogy ha az úton lehetõ-
ségünk van külsõ megmérettetésre, azt ragadjuk
meg és használjuk fel a továbbhaladáshoz.

Most egy újabb mérföldkövet léptünk túl sike-
resen, s visszanézve azt mondhatjuk, érdemes
volt elindulni, s nem szabad megállnunk, tovább
kell mennünk, hogy még többek lehessünk.

PÉTÁV Kft.
Herbai Zoltán*

Társaságunk azért vett részt 2004-ben a Dél-
dunántúli Minõség Díj pályázaton, hogy külsõ
szakértõk szemüvegén keresztül reális képet

* Minõségügyi vezetõ.
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kapjunk önmagunkról, a minõségügyi fejlõdés
terén elért eredményeinkrõl, erõsségeinkrõl és 
a fejlesztendõ területeinkrõl. A következõkben
röviden bemutatjuk azt a fejlõdést, melynek ered-
ményeként 2005. december 15-én Tengelicen
átvehettük a közepes méretû vállalkozások keres-
kedelmi, szolgáltatóágazatában odaítélt Dél-
dunántúli Minõség Díjat.

A PÉTÁV Kft. több évtizedes gyakorlattal rendel-
kezik forróvíz- és gõzhálózat, valamint ezek hõ-
központjainak, illetve gázkazánházak üzemelte-
tésében, karbantartásában és létesítésében.

1962-ben a távhõ pécsi megjelenése a szakma
dinamikus fejlõdését indította el a városban. Az 
új tevékenységgel megbízott Pécsi Gázszolgáltató
Vállalatnál Hõszolgáltató Üzemegység alakult.

1967-ben alakult meg a Pécsi Hõszolgáltató
Vállalat, mert addigra a pécsi hálózatok bõvülése,
a gázipar országos átszervezése, a megyei szerep
felvállalásának igénye lassan kinõtte a belsõ
üzemegység adta kereteket.

1993-ban a Baranya megye távhõellátásában
érintett hat önkormányzat megállapodása alapján
a vidéki városok különváltak Pécstõl.

1994-ben megalakult az önkormányzati tulaj-
donban lévõ Pécsi Távfûtõ Kft.

2000-ben a társaság kéttagú kft.-vé vált, Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata 51%-ban, a
Pécsi Erõmû Rt. (új nevén PANNONPOWER
Holding Rt.) pedig 49%-ban lett tulajdonos. Ettõl
az idõponttól kezdve a társaság cégneve PÉTÁV
Pécsi Távfûtõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
röviden PÉTÁV Kft.

Küldetésünknek tekintjük, hogy az elvárásoknak
megfelelõen biztosítsuk a távhõ-szolgáltatási igé-
nyek komfortos és környezetbarát kielégítését. 
A távhõ-szolgáltatási együttmûködés megbízható
kapcsolat, amely magas szakmai tudással, tõke-
erõvel és technikai háttérrel biztosítja, hogy az
energiaszolgáltatási piacon a távhõellátás ver-
senyképes és eredményes legyen, a fogyasztói
költséggazdálkodásra is lehetõséget adjon. Ennek
garanciája a fogyasztói, termelõi, szolgáltatói,
önkormányzati érdekek egybeesésén alapuló szol-
gáltatás, a komplex fejlesztési és támogatási prog-
ram. Társaságunk elvárja és támogatja munka-
társai azonosulását, a szervezeti és munkavállalói
érdekek együttes érvényesülését.

Alapvetõ céljaink: a legkisebb költség elvén ala-
puló mûködés, az árbevétel növelése, a pozitív
pénzügyi eredmény elérése, a pénzügyi stabilitás
folyamatos biztosítása, a meglévõ távhõpiac meg-
tartása, illetve a piac bõvítése, a vállalkozási tevé-

kenység kiszélesítése, a biztonságos rendszer-
üzemeltetés, az energia hatékonyság növelése, a
stratégiai céloknak megfelelõ szervezetfejlesztés,
a szinergikus hatások kihasználása, a stratégiai
szerep biztosítása az emberierõforrás-gazdál-
kodásban, a belsõ együttmûködés javítása.

Alaptevékenységeink közé tartozik a PANNON-
POWER Rt.-tõl (Erõmû) vásárolt hõmennyiség
továbbszolgáltatása a fogyasztókhoz, a távhõel-
látásba újonnan bekapcsolódó vagy meglévõ
épületek bõvítésébõl adódó létesítmények csat-
lakozási feltételeinek meghatározása, tervek
felülvizsgálata és véleményezése. Feladatunk a
lakások egyedi melegvízmérõvel való felszerelése,
a mások által végzett szerelések szakszerûségi
felülvizsgálata, a lejárt hitelesítésû vízmérõk cse-
réje, a távhõszolgáltatással kapcsolatos építési,
szerelési munkák tervezése, kivitelezése és le-
bonyolítása, valamint a hõmennyiségmérõ helyek
kialakítása, hõközpontok, hõfogadók, kazánházak
fenntartása és üzemeltetése. Végezzük az épüle-
tek belsõ fogyasztói berendezéseinek javítását is a
fogyasztók megrendelése alapján.

A PÉTÁV Kft. tevékenységének jogi kereteit a
távhõszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII.
törvény és a végrehajtásáról kiadott 1/1999. (I. 1.)
kormányrendelet, valamint helyi szinten a
35/1999. (X. 5.) önkormányzati rendelet szabá-
lyozza.

Tagjai vagyunk a következõ szakmai szerveze-
teknek:

– MATÁSZSZ Magyar Távhõszolgáltatók Szak-
mai Szövetsége.

– ETE Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztály.

– Magyar Energetikai Társaság Távhõ Ta-
gozat.

– Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Aka-
démiai Bizottság (Energetikai Szakbizott-
ság, Térinformatikai és Földmérési Bizott-
ság, Épületgépészeti Munkabizottság).

Felismerve a minõségi szolgáltatás és a környe-
zetvédelem jelentõségét a mai gazdasági életben,
valamint tevékenységeink környezeti hatásait a
városra, társaságunk 2002-ben kiépítette, beve-
zette, tanúsíttatta és folyamatosan fejleszti az
ISO 9001:2000, valamint az ISO 14 001:1996
szabvány szerinti integrált irányítási rendszerét.

Eredményeink közül kiemelkedik, hogy az ország
egyik legeredményesebb megoldásával, a Városi
Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Köz-
alapítványon keresztül tudjuk támogatni a lakó-
épületek fûtési és használati melegvízrendszerei-
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nek korszerûsítését. 1996 óta komplex üzemi és
üzletszabályzattal rendelkezünk. Teljes körû ügy-
félszolgálati rendszert mûködtetünk. Minden
épületet egzakt módon mérve tudjuk teljesíteni a
törvényi elõírást. A lakásonkénti meleg víz érté-
két a hidegvíz-tartalommal együttesen számoljuk
el. A fogyasztó több szolgáltatásiszerzõdés-vál-
tozatból választhatja ki a számára legmegfelelõb-
bet. Korszerû szolgáltatási technológiával szünet-
mentes szolgáltatást biztosítunk. Az új tulajdo-
nosi szerkezetben élõ stratégiával rendelkezünk.
Tulajdonosainkkal való sikeres együttmûködés
eredményeként új fogyasztói helyekkel bõvül a
pécsi távhõrendszer. Bõvül a vállalkozási piacunk,
és kezelni tudjuk a szolgáltatási ágazatunkra
jellemzõ kintlévõségi helyzetet.

Stratégiánk kialakítását – a mûködési környezet
hatásait figyelembe véve – a gyengeségek, az erõs-
ségek, a lehetõségek és a veszélyek meghatá-
rozásával kezdtük. Ezt a SWOT-analízis mód-
szerét alkalmazva, a vezetõk és a munkatársak
széles körét bevonva, teammunkában végeztük.
Stratégiánkat a BSC logikájú stratégiatervezés
metodikája alapján dolgoztuk ki a „Stratégiai terv
projekt” részletes feladatütemezése szerint. A
BSC-mutatók és a stratégia összehangolása érde-
kében a vezetés FA szerkezet struktúrában
építette fel a társaság célrendszerét. Az ok-okoza-
ti kapcsolatok meghatározásával, felállításával, a
teljesítményfokozók beépítésével és a pénzügyi
mutatókkal való kapcsolat megteremtésével han-
goltuk össze a BSC-t a vállalati stratégiával. Egy
adott év üzleti tervének elkészítése mindig a
stratégia felülvizsgálatával kezdõdik. A felsõ
vezetés a stratégia felülvizsgálat fázisa után
határozza meg a következõ év konkrét BSC-
mutatószám célértékeit. Az üzleti terv a tulaj-
donosok taggyûlésen hozott döntésével válik
véglegessé, kerül jóváhagyásra. Társaságunk, az
írott és sugárzott helyi média valamennyi
lehetõségét megragadva, tájékoztatja a mûködési
környezetében élõ és tevékenykedõ partnereit a
stratégiájával, politikájával, terveivel és az azok-
kal összefüggõ akcióival kapcsolatban.

Az emberierõforrás-stratégia társaságunk stra-
tégiájának szerves része, melynek fõbb elemei a
következõk:

– képzett, tapasztalt, motivált, innovatív
munkaerõ biztosítása, megtartása, aktivi-
zálása,

– a képzettségi szint emelése,
– a motivációs rendszer fejlesztése,
– a fejlõdés elõsegítése,
– azonosulás, rugalmas igazodás,
– a belsõ együttmûködés javítása,

– belsõ folyamatszabályozás, tevékenységek
kapcsolatrendszerének összehangolása,

– teammunka,
– belsõ szinergikus hatások kialakítása és

kihasználása.

A PÉTÁV Kft. tevékenysége a fõ-, a támogató és
az irányítási folyamatok rendszerére épül. Ennek
szabályozottságát a 2002-ben tanúsított minõség-
és környezetközpontú irányítási rendszer biz-
tosítja. Társaságunk felsõ és középvezetõi a rend-
szerépítés elsõ fázisában brainstorming technika
alkalmazásával definiálták és rendszerezték a
mûködés folyamatait, készítették el a folyamat-
térképet. A folyamatok mérhetõ paramétereihez
rendelt mutatószámok alakulását mind a folya-
matgazdák, mind a felsõ vezetés folyamatosan
figyelemmel kíséri. Ez az ellenõrzés a mûszaki
napi, heti és havi jelentések értékelése, a havi
controllingjelentések készítése, az értekezletek
megtartása és az üzemi bejárások során, illetve a
vezetõi ellenõrzés keretében valósul meg. Évente
legalább egyszer a vezetõségi átvizsgálás alkal-
mával a belsõ auditok tapasztalatai alapján a
minõségügyi vezetõ is beszámol a felsõ vezetésnek
a folyamatok mûködésérõl és a fejlesztési igé-
nyekrõl. Folyamataink korszerûsítése végett
mûködtetjük a helyesbítõ és megelõzõ tevékeny-
ségek rendszerét is. Jelenleg is több ilyen team
dolgozik a problémák megoldásán, a folyamatok
fejlesztésén. Ilyen például a hõmennyiségmérõ-
cserék folyamatát érintõ, az újrahitelesítések
követelményeknek megfelelõ lebonyolítását célzó
helyesbítés, melynek eredményeként (megoldása-
ként) a team új folyamatszabályozást dolgozott ki.

A PÉTÁV Kft. a 90-es évek közepétõl – egy alap-
vetõen megváltozott piaci-környezeti szituáció
kihívásaira reagálva – nehéz és intenzív megúju-
lási programot hajtott végre. Ennek részeként a
fogyasztóorientáltság megerõsítése érdekében
folyamatosan törekedtünk és törekszünk a piaci
elvárások és a szolgáltatói teljesítmény fogyasztói
fogadtatásának megismerésére, valamint erre
építve, piaci információkkal, értékítélettel meg-
felelõen megalapozott marketingmunkát foly-
tatunk. Az elõbbiekben vázolt célok elérése
érdekében rendszeresen (1996, 1997, 1998, 2002,
2003, 2004) vizsgáljuk vevõink elégedettségét.
Az elmúlt években végzett valamennyi kutatásról
írásban részletes összefoglaló anyag készült, ame-
lyeket a felsõ vezetés a folyamataink fejlesztésére,
az új célok kitûzésére használt fel. Egy adott év
vizsgálati anyagának értékelését követõen a
következõ üzleti év tervébe beépítették a vezetõk
azokat a feladatokat, amelyek végrehajtása szük-
séges a vevõi megítélés folyamatos javításához.
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Társaságunk kiemelt céllá tette a cég rendel-
kezésére álló humántõke optimális hasznosítását.
Ennek érdekében 1998-ban, 2002-ben és 2004-
ben munkavállalóielégedettség-vizsgálat kereté-
ben kutatást végeztünk, melynek célja az volt,
hogy feltárja a vállalat munkatársainak munkál-
tatójukkal, munkahelyükkel kapcsolatos értékíté-
letét, az esetlegesen nem megfelelõ teljesítményt
kiváltó okokat, illetve felszámolja az elégedetlen-
ségre okot adó tényezõket. Az idei évben elvégzett
mérés igazolta, hogy a korábbi években megtett
intézkedések elérték céljukat, javult dolgozóink
elégedettsége.

A díj elnyerése számunkra hatalmas erkölcsi elis-
merést jelent, megerõsít minket abban, hogy a
minõségfejlesztés terén jó úton haladunk. Pályá-
zatunk értékelése hozzásegít minket a fejlesz-
tendõ területek kijelöléséhez, a folyamatos job-
bításért, vevõink elégedettségének növeléséért
pedig további cselekvésre ösztönöz. Biztosak va-
gyunk benne, hogy a siker további lendületet ad 
a PÉTÁV-nak és valamennyi munkatársának,
támogatást nyújt a teljes körû minõségnek, a
TQM-filozófiának további elmélyítéséhez.

Alisca Bau Építõ Kft.
Dudásné Szõts Anna*

Az Alisca Bau Építõ Kft. (Bátaszék, Bonyhádi u.
30.) 1991. február 12-én alakult. Tulajdonosai
1996 óta három belföldi magánszemély, akik
közül kettõ alapító tag, s munkavállalóként mind-
annyian tevékenyen részt vesznek a gazdasági
munkában. A kft. átlagos statisztikai létszáma
közel 6 éve 74–99 fõ között mozog, tekintve, hogy
építõipari – döntõen mélyépítési – munkát végez,
s a téli idõszakban a munkavégzési lehetõség
csökken. 

A kft. az elmúlt 14 évben töretlenül fejlõdött,
minden évben nyereséges volt, árbevétele a 2000.
évtõl megközelíti vagy meghaladja a 2 milliárd
Ft-ot. 

A tulajdonosok kezdettõl fogva nagy figyelmet
fordítanak a minõségi munka végzésére. A cég a
megyében az elsõk között vezette be az ISO-rend-
szerû minõsítést, de már ezt megelõzõen, 1996-
ban ÉMI-minõsítést szerzett. 

A kft. vezetõi már 1999-ben felismerték, hogy a
növekedés új, másfajta vezetési módszereket
igényel, és szükséges elemzések végzése, straté-
giai célok megfogalmazása s ennek megfelelõen
éves tervek elkészítése. A munkát a felsõ vezetõk
képzésével indítottuk, majd 2000 januárjában

elkészült az elsõ hároméves stratégiai terv.
Megfogalmaztuk a cég küldetését és jövõképét,
módosult a szervezeti felépítés, a munkakörök
elosztása. Mindez új lendületet hozott a cég
életében, és ez megmutatkozott az elért ered-
ményekben is.

A cég munkáját mind a megrendelõk, mind a 
szakmai szervezetek elismerik. Speciális szak-
értelmünk alapján bekerültünk az Országos
Tárcaközi Bizottság által koordinált pince- és
partfalépítési programba; a 2000. évtõl minden
évben szerepeltünk a Közbeszerzések Tanácsa
Hivatalos Lapjában közzétett minõsített ajánlat-
tevõk között; 2001-ben MATÁV Lojalitási Díjat
kaptunk; a kft. ügyvezetõ igazgatója, Korcsmár
István 2002-ben „Az év vállalkozója” lett; 2003-
ban megnyertük a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara „Nívódíját”.

A Dél-dunántúli Minõség Díj-pályázat elsõ alka-
lommal történõ kiírását követõen részt vettünk 
a kamarák által szervezett felkészítõn, melyen
megismerkedtünk a pályázat felépítésével, köve-
telményrendszerével, és igen sok használható
tanácsot kaptunk a Nemzeti Minõségi Díjat nyert
vállalkozásoktól. A pályázat elõnyeit azonnal
felmértük, és igen hasznosnak ítéltük az önérté-
kelés módszerét, mely egyrészt nagyobb fegyel-
met, tudatosságot, rendszerességet visz a cég
életébe, másrészt alkalmat ad a „tükörbe tekin-
tésre”, mindezt úgy, hogy mi magunk dolgozunk
rajta, nem egy külsõ cég minõsít bennünket.
Egyidejûleg azonban tisztában voltunk azzal is,
hogy ez a díj igen komoly belsõ munkát igényel, s
elnyeréséhez még sokat kell fejlõdnünk. Ezen túl
még magához a pályázatíráshoz is megfelelõ idõ-
nek kell rendelkezésre állnia – s tekintettel a le-
adási határidõre és a nyári szabadságokra –, végül
úgy döntöttünk, hogy megkezdjük a felkészülést,
de csak a következõ évi pályázaton indulunk.
Elhatároztuk, hogy fejleszteni fogjuk a belsõ
információs rendszert, nagyobb erõfeszítést
teszünk a TQM-modell mindennapos használa-
tára, a vevõi- és dolgozóielégedettség-vizsgála-
tokra, a tervszerûség növelésére, az önértékelésre
és a benchmarkingra. Ennek megfelelõen átdol-
goztuk az 1999. évben kiadott dolgozói kérdõ-
íveket, vevõink részére a korábbi telefonos inter-
júk helyett írásos kérdõívet szerkesztettünk az
elégedettség mérésére. 

A pályázati kiírás követelményrendszerét tanul-
mányozva tudatosan gyûjteni és rendszerezni
kezdtük a pályázat elkészítéséhez szükséges

* Gazdasági igazgató.
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információkat. Adatbázist hoztunk létre a kft.
fennállása óta elért eredményekrõl, melyekrõl
grafikonokat, táblázatokat készítettünk. Rend-
szeresen, hetenként tartottunk vezetõi értekez-
leteket.

2003-ban kiértékeltük az elsõ hároméves stra-
tégiai tervünket, új, a 2004–2006. évre szóló
stratégiát dolgoztunk ki, s úgy döntöttünk, hogy
megmérettetjük magunkat, szükségesnek tartva
a tapasztalatszerzést, a külsõ kontrollt, ami rá-
nyitja figyelmünket a még gyenge pontokra. Ezért
indultunk a pályázaton, ahol ugyan nem nyertük
meg a Dél-dunántúli Minõség Díjat, de megkap-
tuk a Tolna Megyei Minõség Díj elismerést. 

A 2003. évi „kudarc” ösztönzõleg hatott a szer-
vezet dolgozóira. A helyszíni ellenõrzés és az 
írásos kiértékelés várakozásainknak megfelelõen
rámutatott a gyenge pontokra, megmutatta, hol,
mely területeken kell erõsítenünk. Esetünkben a
leggyengébb láncszem a folyamatok irányításánál
jelentkezett. A kiértékelésbõl sokat tanultunk, s
meglátogattunk egy nyertes céget, a DÉLVIÉP-et
is (bár õk a nagyvállalati kategóriába tartoztak).
Újult erõvel és nagyobb elszántsággal készültünk
a következõ évi megmérettetésre.

Az adminisztráció területén és az építésvezetõk
bevonásával a korábbinál több team alakult, és
olyan, korábban nem vizsgált területeken is elem-
zéseket, méréseket, összehasonlításokat végez-
tünk, melyek a termeléssel és a költségekkel
kapcsolatosan új információkat jelentettek a
vezetés számára. Mindezek eredményeként át-
gondoltuk a cég beruházási politikáját, reklám-
stratégiáját, a támogatások rendszerét. Áttekin-
tettük folyamatainkat, elvégeztük a szükséges
módosításokat. Egyes területeket megerõsítet-
tünk, munkavégzésünkbe nagyobb következe-
tességet és rendszerességet vittünk. Az ISO
9001:2000 tanúsításunk megvédése mellett el-
kezdtük az MSZ EN ISO 14 001:1997 követel-
ményeknek megfelelõ környezetközpontú irányí-
tási rendszer bevezetését. Terveink szerint a
következõ auditra már egységes irányítási rend-
szert dolgozunk ki. 

2002 óta évenként rendszeresen elvégzett vevõi és
dolgozói kérdõíves felmérések kiértékelése rávilá-
gított azokra a területekre, ahol módosítás szük-
séges. A teamek által feltárt eredményeket felsõ,
közép- és munkavezetõi szinten is megtárgyaltuk,
kiértékeltük, és a szükséges módosításokat elvé-
geztük.

Bár már 2002-ben is felismertük a komplex 
vállalatirányítási rendszer bevezetésének elõ-

nyeit, de – tekintve, hogy az fõként gyártó- és
kereskedõcégekre volt kidolgozva – csak 2004-ben
sikerült megállapodnunk a komplex vállalat-
irányítási rendszer bevezetésében. Miután leg-
alább 8, vételre felkínált rendszert is megte-
kintettünk, úgy döntöttünk, hogy saját igényeink-
nek megfelelõ, saját igényeink szerint kifej-
lesztett, vállalatirányítási rendszert rendelünk
meg. A rendszer fejlesztése a pályázat beadásáig
50%-os szintet ért el, egyes moduljainak teszte-
lése, illetve használata már megkezdõdött. 

Az együttgondolkodás, a tenni akarás megmu-
tatkozott a dolgozók tevékenységében is. A 2003.
év elején bevezetett brigádvezetõi értekezletek
következtében a dolgozók tájékozottsága meg-
nõtt, munkájukat nagyobb felelõsséggel, figyelem-
mel végezték, a korábbinál jobban törõdtek a kör-
nyezet védelmével, a felmerülõ problémák azon-
nali jelzése folytán javaslataikkal nõtt részvételük
a megoldásokban is. Mindezt követte az ösztön-
zési rendszer felülvizsgálata és módosítása. 

A különbözõ támogatások megszerzésére a
korábbinál több pályázaton indultunk, és hármat
meg is nyertünk. Ezzel, áttételesen, pénzt és
fejlesztési lehetõséget szereztünk a megyének. 

Az önértékelés, a folyamatok erõsítése mellett
több idõt, energiát fordítottunk a pályázat
elkészítésére is. Tanulmányoztunk több korábbi
(Nemzeti Minõségi Díj és Dél-dunántúli Minõség
Díj) nyertes pályázatot, és jobban, átgondoltab-
ban állítottuk össze az anyagot. Miután feltártuk
azt is, hogy a 2003. évi pályázatból milyen jelentõs
értékelések maradtak ki, vagy túl leegyszerûsí-
tetten kerültek bele, fokozottan ügyeltünk arra,
hogy a követelményrendszer minden kérdésére
választ adjunk. 

Elõzõ évi tapasztalataink alapján alaposabban
felkészültünk a helyszíni ellenõrzésre is. Rövid
diavetítéssel támasztottuk alá a pályázati anyag-
ban leírtakat, szabályzatainkon túl elõkészítettük
az önértékelést, támogatást, társadalmi hatást
bemutató, illetve elemzõ dossziékat is. (Koráb-
ban, a 2003. évben, egy-egy auditori kérdés után
lázasan „szaladgáltunk” a kért anyagok után.)
Mindennek köszönhetõen az audit gyorsabban és
gördülékenyebben zajlott le, az auditorok széle-
sebb áttekintést kaphattak módszereinkrõl és
tevékenységünkrõl. 

A fentiekben vázolt, mintegy két-három éves
munkánk, a jobb, célirányosabb felkészülés
meghozta gyümölcsét, és a 2004-ben benyújtott
pályázatunkkal az elmúlt évnél kicsit nagyobb
verseny mellett is sikerült megnyernünk a Dél-
dunántúli Minõség Díjat a középkategóriába tar-
tozó ipari vállalatok között. 
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A Díj megnyerése valamennyi dolgozónkat meg-
elégedettséggel és büszkeséggel töltötte el. A díjat
megcsodálták, s jólesõ érzéssel olvasták-nézték 
a különbözõ médiákban megjelent riportokat,
ismertetõket. Vevõink és szállítóink jelentõs része
telefonon, egyesek levélben is gratuláltak az elért
sikerhez. 

Tekintve, hogy a díjátadás december közepén
volt, a dolgozók a Díj megnyerését a rendszeres
évzáró ünnepségen ünnepelték meg. Ez alkalom-
mal megtekinthették az auditorok számára
készített slide-ot. Így láthatták azon munkák egy
részét is, melyeket társaik építettek. Örömmel és
büszkén tekintettek azokra és a cég által szer-
vezett rendezvényekrõl készült fényképekre, s
megismerhették a bemutató többi részét is (a kft.
eredményeit, a vállalatirányítási rendszerét, szer-
vezeti felépítését stb. tartalmazó diákat).

Úgy véljük, a pályázat sokat adott számunkra.
Ezen nem elsõsorban magát a díjat, hanem az

ahhoz vezetõ utat értjük. A tükör, melybe néz-
nünk kellett az önértékelés során, több ízben nem
tetszett, de hasznos volt, és lehetõséget adott 
a továbbfejlõdésre, módosítások elvégzésére. 

A megkezdett munkát nem tekintjük befeje-
zettnek, az elért sikert követõen most a részvételt
fontolgatjuk a Nemzeti Minõségi Díj-pályázaton, s
ha 2005-ben esetleg még nem is tartjuk magunkat
erre elég érettnek, legkésõbb 2006-ban beneve-
zünk a pályázatra.

Tapasztalataink alapján minden, magát komo-
lyan vevõ, folyamatos megújulásra, fejlõdésre
törekvõ vállalkozásnak javasoljuk, hogy munkája
során alkalmazza a TQM-módszert, tanulmányoz-
za az EFQM pályázati kiírását, és kezdje meg a
felkészülést a pályázaton való részvételre. Mind-
ehhez az érintetteknek sok sikert és kitartást
kívánunk.

Az Európai Unió „Üzleti Élet a Környezetért”
díjának tapasztalatai

– Vizy Antal*–

A DENSO Manufacturing Hungary Ltd.-t 1997-
ben alapították Székesfehérváron. A Japán szék-
helyû DENSO Corporation tagja. Profilja gépjár-
mûalkatrész-gyártás, és világszinten a harmadik
legnagyobb gépjármûipari beszállító. Magyar-
országon jelenleg dízeladagoló rendszereket és
motorszabályozó / vezérlõ egységeket gyárt. A dol-
gozói létszám 2300 fõ.

2004. június 1-jén áttörés történt vállalatunk
és a magyarországi környezetvédelmi díjak törté-
netében. Idén fordult elõ elõször, hogy magyar
vállalat bejutott az európai „Üzleti Élet a Kör-
nyezetért” díj döntõjébe. 

Az európai „Üzleti Élet a Környezetért” díjat
1990-ben alapították Brüsszelben, és kétévente
kerül kiosztásra, az alábbi négy kategóriában:

– fenntartható környezeti menedzsment,
– fenntartható környezetbarát termék,
– fenntartható környezetbarát folyamat,
– fenntarthatósági elven alapuló nemzetközi

együttmûködés.

A díjra csak meghatározott szervezetek jelölhet-
nek vállalatokat, amelyek helyezettek lettek vala-

melyik nemzeti környezeti díjon az elõzõ években.
Magyarországon egy országzsûri alakult – a nem-
zeti díjat kiadó szervezetekbõl –, amely dönt a
magyar jelöltek indításáról. Jelenleg az ország-
zsûri az alábbi tagokból áll:

– Magyar Business Leaders Fórum (MBLF).
– Tisztább Termelés Magyarország Központ

(TTMK).
– Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók

Szövetsége (KSZGYSZ).
– Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesü-

let (KÖVET).
– Ipar Mûszaki Fejlesztéséért Alapítvány

(IMFA).

Elõfeltételként, 2003-ban, a Magyar Business
Leaders fórum által kiírt „Üzleti Élet a Környe-
zetért” díját nyertük el, illetve a KÖVET végezte
el fenntarthatósági besorolásunkat. 

A magyar országzsûri javaslatára megpályáz-
hattuk a 2004-es európai díjat.

A jelöltek által benyújtott pályázatok az EU
környezetvédelmi bizottsága által kijelölt zsûri
elé kerültek. Ez a zsûri döntött arról, hogy mely

* Környezet- és munkavédelmi vezetõ (KEM). A Magyar Minõség Társaság 2004. Év Környezetirányítási Menedzsere pályázatának
gyõztese.
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vállalatokat jelöli a díjra, illetve a kategóriák
gyõzteseirõl (magyar tagként Kelet-közép Euró-
pát képviselte Nemeskéri Róbert, a Regional
Environmental Center – REC – vezetõje).

2004-ben összesen 100 pályázatot nyújtottak be
szervezetek különbözõ országokból, és ebbõl 36
pályázat érkezett arra a kategóriára, amelyre vál-
lalatunk is jelölést kapott.

A zsûri döntése alapján a fenntartható kör-
nyezeti menedzsment kategóriában elsõ helye-
zést értünk el. A díjakat és a jelöltek okleveleit
Margot Walström, az EU környezetvédelmi
bizottságának elnöke adta át június elsején
Brüsszelben.

Idén a jelöltek lehetõséget kaptak arra is, hogy az
európai zöld héten kiállítóként részt vegyenek, és
népszerûsítsék országukat és tevékenységeiket.

A bevezetõ után azt szeretném kiemelni – a
zsûri tagjaitól kapott információk alapján –, hogy
melyek a fõ értékelési szempontok, és 2004-ben
miért éppen a DENSO Manufacturing Hungary
Ltd. nyerte el a díjat.

Elsõdleges szempont a pályázat értékelésénél,
hogy a megadott pályázati kérdésekre adjon
választ. A kérdéseket az EU környezetvédelmi
bizottsága az aktuális pályázati idõszakban küldi
meg a kapcsolattartó szervezet(ek)en keresztül
(pl. 2004-ben a KSZGYSZ).

Több olyan pályázó is volt, akiknek a pályáza-
tát azért utasították el, mert nem a feltett kérdé-
sekre adott választ, hanem az aktuális éves vagy
környezeti jelentésüket küldték el válasz helyett.
Az értékelés sarokkövei:

A vállalat fenntarthatóságának bemutatása
A zsûri itt azt elemzi, hogy a fenntarthatóság
mindhárom eleme – gazdaság, környezet és tár-
sadalmi szerepvállalás – szerepel-e a beadott
pályázatban, és integráltan mûködik-e.

Az is fontos szempont, hogy a szervezet milyen
eredményeket ért el a fenti három elem alkal-
mazása során:

– környezetvédelmi költséghatékonyság, meg-
takarítások,

– környezeti hatások csökkentésére irányuló
törekvések és eredmények,

– társadalmi szerepvállalás, környezettudatos-
ság terjesztése.

A DENSO Magyarország Kft.-nél 2000-tõl kez-
dõdõen mûködik energiahatékonysági projekt,
amely által a környezeti hatások csökkentése te-
rén és költségmegtakarítási téren is jelentõs ered-
ményeket értünk el.

Hulladékainkat 2003-tól 99%-ban újrahasznosít-
tatjuk, aminek következtében hulladékkezelési
költségeink 2000-hez viszonyítva 60%-kal csök-
kentek, pedig termelésünk megduplázódott. Mi-
vel hulladékainknak kevesebb mint 1%-a kerül
lerakásra, így környezeti hatás szempontjából is
jelentõs csökkenéssel járt. A számok tükrében ez
az alábbiakban mutatkozott:

– a DENSO Hungary a tagvállalatokat és az
anyacéget is túlszárnyalja célkitûzéseivel és
gyakorlati környezetvédelmi eszközeivel,

– 35%-os CO2-kibocsátás-csökkentés, 40%-os
ivóvízhasználat-csökkentés és 30%-os csoma-
golóanyag-csökkentés,

– az elsõ, Japánon kívüli DENSO-vállalat,
mely elérte a nulla lerakotthulladék-kibo-
csátást,

– környezetvédelmi könyvelési mérlege pozi-
tív.

Aktív társadalmi szerepvállalásként és a környe-
zettudatosság terjesztéseként értékelte a zsûri 
a régió illegális hulladéklerakóinak felszámolá-
sában mutatott részvételt és anyagi támogatást. 

Ezenkívül a városi környezetvédelmi program-
ban vettünk részt parkok kialakításával, környe-
zettudatossági anyagok terjesztésével és dolgo-
zóink oktatásával, melyeket szintén ebben a
kategóriában értékelt a zsûri.

A KÖVET fejlesztett ki egy fenntarthatósági
besorolási rendszert, melyet elsõként gyárunknál
alkalmazott. Ez a rendszer a szervezetet értékeli,
az érdekelt felek bevonásával, a helyi gazdaságra
kifejtett hatása, környezeti felelõssége és tár-
sadalmi szerepvállalása szempontjából. Az érté-
kelés része a szervezetnél lefolytatott audit,
különbözõ szinten végrehajtott interjúk és az
érdekelt felekkel tartott fórum.

A besorolás nagy segítséget nyújtott abban, hogy
felmérjük szervezetünk állapotát, és a pályázat-
nál teljesebb képet adhassunk fenntarthatósági
törekvéseinkrõl.

Ez a felmérés pontozza és besorolja a szerve-
zeteket. 

Véleményem szerint: amelyik vállalat a besoro-
lás alapján eléri a pontszámok több mint kéthar-
madát, jó eséllyel indulhat bármelyik hazai vagy
nemzetközi környezetvédelmi díjon. 

A pályázati idõszakban vállalatunk a besorolá-
son megszerezhetõ 75 közül 55 pontot ért el.

Proaktív tevékenységek
A zsûri értékelte a pályázók által kezdeményezett
tevékenységeket, melyek elõsegítik a környezet-
tudatosságot, illetve a fenntartható fejlõdés szer-
vezeti megvalósulását.
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Ez annyiban különbözik a társadalmi szerep-
vállalástól, hogy ezt a tevékenységet a régióban
újonnan hozza létre a szervezet, és magában fog-
lalja az érdekelt felekkel végzett közös tevékeny-
ségeket is.

Fontos szempont az elbírálás során, hogy a kez-
deményezett tevékenység hasznot hajtó legyen.
Ez nem elsõsorban gazdasági, hanem környezeti
és/vagy társadalmi hasznot jelent. A haszon
jellemzõje, hogy nem egyszeri tevékenységrõl van
szó, hanem ismétlõdõ, fokozatosan erõsödõ
tevékenység, ami más szervezetek számára is
példa lehet. Fontos az is, hogy a kezdeményezett
tevékenység reális alapokon nyugodjon.

Elõnyt jelent, ha nem a szervezet profiljába
vágó vagy beszállítói láncát érintõ tevékeny-
séggel jár.

Szervezetünk több olyan kezdeményezést hajtott
végre helyi és országos szinten is, amelyet a zsûri
ilyennek ítélt.

2000-ben kezdtük el az országos egyetemi és
fõiskolai környezetvédelmi programunkat, mely-
nek célja, hogy gyakorlati ismereteket és tapasz-
talatokat adjunk át végzõs környezetmérnök-hall-
gatóknak.

Ez a tevékenység magában foglalja, hogy 
környezetvédelemmel foglalkozó munkatársaink
elmennek az adott intézménybe, és 2-3 órás
elõadás keretében bemutatják a nálunk mûködõ
környezetirányítási rendszeren és felhasznált
környezeti menedzsmenteszközökön keresztül,
hogy mit jelent a gyakorlatban egy vállalatnál
kiépíteni, fenntartani és fejleszteni egy KIR-t. Ezt
azért tartjuk fontosnak, mert – tapasztalataink
szerint – a hallgatók megtanulják a szabvány
felépítését, illetve más környezeti eszközök
használatát, bár sok esetben nem tudják konkrét
gyakorlathoz kapcsolni, mert nem láttak még 
vállalati példákat. Ezenkívül nyári gyakorlatra,
üzemlátogatásra és szakdolgozatírásra fogadjuk 
a hallgatókat, melyeken megpróbáljuk a nálunk
alkalmazott gyakorlatot átadni, és lehetõségeink-
hez mérten segítjük elhelyezkedésüket is.

Az elsõ évben két egyetem és három fõiskola kap-
csolódott be a programunkba. Véleményünk sze-
rint a hallgatók számára is nagyon hasznos volt ez
az ismeret, amit az is jelez, hogy minden évben
felkérnek minket elõadás(ok) megtartására.

Idõközben egyre több felsõoktatási intézmény
kapcsolódott be ebbe a munkába (tavaly már hét
egyetem és három fõiskola vett részt ebben a
programban).

Tervezzük programunk továbbfejlesztését és
más gazdálkodó szervezetek bevonását, amelyek
saját szektoruk sajátosságait mutatják be.

Szintén új kezdeményezésként értékelte a zsûri
az OHSAS 18 001 Munka-egészségügyi és Bizton-
ságtechnikai Irányítási Rendszerünket, melyet az
autóipari beszállítók között világszinten második-
ként vezettünk be. Ennek fõ célja dolgozóink
védelme és egészségesebb/biztonságosabb munka-
környezet kialakítása és fenntartása gyárunkban.

Ezt a rendszert a meglévõ ISO 14 001:1996 KIR
és ISO/TS 16 949:2002 MIR rendszereink integ-
rálásával értük el.

2002-ben kezdtük meg városi általános iskolai
programunkat az Alcoa Köfém Kft.-vel közösen,
mely Székesfehérvár összes általános iskolájára és
néhány környékbeli általános iskolára terjed ki. 
A program keretében a környezetvédelmet oktató
tanároknak tartunk gyakorlati képzéseket és
üzemlátogatásokat. Biztosítunk oktatási anyago-
kat, konzultációkat, és segítünk vetélkedõk szer-
vezésében, lebonyolításában, és évente faültetést
szervezünk minden iskolában. Azért kezdtük
programunkat a tanárokkal, mert úgy tapasztal-
tuk, hogy a környezetvédelmet oktató pedagógu-
soknak sokszor nincs megfelelõ gyakorlati infor-
mációjuk, és a tananyagok sem nyújtanak ele-
gendõ ismeretet.

2003-ban pályázatot írtunk ki a diákok részére
a nehezebben érthetõ környezetvédelmi fogalmak
körülírására, lerajzolására. A pályamunkákat
díjaztuk. Az egyik pályázati munka olyan szín-
vonalú lett, hogy elindítottuk oktatási segéd-
anyagként történõ megjelentetését a nemzeti
tankkönyvkiadónál, és várhatóan szeptemberben
már ki is adják.

2003 elején elindítottunk egy környezetvédelmi 
és minõségügyi fórumot az ipari parkunkban 
mûködõ vállalkozásokkal. Ezeknek a fórumoknak
elsõdleges célja a tapasztalatcsere, illetve közös
fellépés az ipari parkot érintõ ügyekben. Az elsõ
találkozónál kiderült, hogy van igény ilyen jellegû
fórumokra, ahol jobban megismerhetjük egymás
tevékenységét, és közösen megoldásokat talál-
hatunk a felmerülõ kérdésekre.

Ugyancsak 2003-ban indítottuk el konkurens vál-
lalatunkkal (Visteon) közösen az autóipari mun-
kavédelmi fórumot, melyen az országban
mûködõ autóipari cégek egyes képviselõi vesznek
részt. A fórum hat vállalat részvételével indult,
és fokozatosan próbáljuk kiterjeszteni több vál-
lalatra. A fórum célja itt is a tapasztalatcsere és
közös fellépés a mindannyiunkat érintõ kér-
désekben.

A fenti kezdeményezéseket a zsûri azért ítélte
különösen jónak, mert más vállalatokkal közösen
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indítottuk, és célja a közös elõrejutás. Kiemelték 
a konkurens vállalatokkal folytatott együttmû-
ködést, amire nagyon kevés más szervezetnél van
példa. 

Menedzsmenteszközök alkalmazása
A zsûri nagyon fontosnak értékelte a mûködõ
irányítási rendszert és az alkalmazott menedzs-
menteszközöket. Az egyik értékelési szempont a
menedzsmenteszközök integrált alkalmazása.
Szintén fontos szempont a fejlesztés (éves célok,
programok, új eszközök bevezetése stb.) és a dol-
gozók bevonása, az alulról jövõ kezdeményezések
bevezetése. Optimális, ha a célok integráltan tar-
talmazzák a szervezet stratégiai szempontjait és a
dolgozók kezdeményezéseit.

A DENSO Manufacturing Hungary Ltd. pályáza-
tában az alábbi szempontokat emelték ki:

– a gyártástól számított hat hónapon belül
tanúsíttattuk környezetirányítási rendsze-
rünket,

– évente újabb menedzsmenteszközöket alkal-
mazunk (2000-tõl OHSAS 18 001 szerint
tanúsított MEBIR, 2001-tõl környezeti tel-
jesítményértékelõ rendszer, 2002-tõl fenn-
tarthatósági jelentés, 2003-tól életciklus-
elemzés),

– széles körû célok kitûzése és megvalósítása
évente, melyek a dolgozók észrevételeire és 
a feltárt hatásokra/kockázatokra alapoznak, 

– számos fórum, amelyen dolgozóink elmond-
hatják véleményüket és közvetlenül beszél-
gethetnek felsõ vezetõinkkel, többféle nyom-
tatvány, amin leírhatják megjegyzéseiket,
javaslataikat, 

– dolgozói rendezvények, melyen családjaikkal
is részt vehetnek, 

– környezettudatossági akciók.

Vállalatunk 2002 óta évente ad ki fenntartható-
sági jelentést, amely összefoglalja a vállalat fenn-
tarthatóságra irányuló törekvéseit és eredmé-
nyeit. Ezek a jelentések nagy segítséget nyújtot-
tak a pályázat megírásában, mivel szinte az összes
pályázati kérdésre található válasz, illetve az ada-
tokat több évre visszamenõleg és nagyon rövid idõ
alatt tudtuk igazítani a pályázati kérdésekhez. 

A magyarországi zsûri 2003. december elején
jelölte ki azokat a nemzeti díjazott szervezeteket,
amelyek elindulhattak a 2004-es EU-pályázaton.
2003. december közepén kaptuk meg a pályázati
kiírást és a tíz kérdést tartalmazó formanyom-
tatványt. A leadási határidõ 2004. január 12-e
volt. Az erre az idõszakra esõ ünnepek még
inkább nehezítették a pályázat összeállítását.

A pályázat lektorálását a magyarországi ajánló 
– esetünkben a KÖVET – szervezet végzi, és egy
ajánlólevelet is kellett mellékelniük a pályázat
mellé.

A DENSO Manufacturing Hungary Ltd. gyakor-
latát és eredményeit a fentiek alapján minõsítette
példaértékûnek a zsûri, és ez alapján ítélte oda
2004-ben a díjat.

A díj alapítása óta a DENSO Manufacturing
Hungary Ltd. az elsõ autóipari vállalat, amely
elsõ helyezést ért el az európai díjon. A zsûri ezzel
a döntéssel a gépjármûipart is sarkallni szeretné a
környezetbarátabb mûködésre.

FOLYÓIRAT- ÉS KÖNYVSZEMLE

io. New Management

A HEM* teljesítményének sikeres mérése**

Bevezetés
A Balanced Scorecard (BSC) koncepciója a sze-
mélyzeti munka területén is meggyorsítja és javít-
ja a vállalati stratégia megvalósítását. A BSC fel-
tárja, hogy a személyzeti részleg milyen konkrét
hozzájárulást teljesít a vállalat értékteremtésé-
hez. Az eddig csak elvontan értékelt teljesít-
ményét mérhetõ adatokra fordítja le, mint pl.:

költségek, adózás és kamatfizetés elõtti eredmény,
átfutási idõ. Továbbá a BSC kiváló eszköz a HEM
saját területének hatékony irányítására.

Vállalati stratégia
A költségcsökkentési programok, fúziók vagy
stratégiai irányváltások új követelményeket állí-
tanak a vállalat összes részlege elé. Az állandó

** HEM=Humánerõforrás-menedzsment.
** Megjelent a Humánpolitikai Szemle 2004/12. számában.
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változások nagy kihívást jelentenek a személyzeti
felelõsök számára is: a munkatársakat idõben, sõt
elõrelátóan kell hozzáigazítani a vállalat állan-
dóan változó szükségleteihez. A személyzeti rész-
leg vezetõi ma már a vállalatvezetés fontos ta-
nácsadói és partnerei, akiket bevonnak a straté-
giai vállalati folyamatokba. 

A BSC, „Balanced Scorecard”
A BSC (kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-
rendszer) olyan irányítási eszköz, amely forradal-
masította az ismert mutatószámrendszereket,
mivel egy rendszerbe fogja össze nemcsak a pénz-
ügyi, hanem az egyéb mutatókat is. A hagyo-
mányos mutatószámrendszerek nem alkalmasak
arra, hogy hatékonyan támogassák a stratégia
alkalmazását a napi üzleti életre. Gyakran egyes,
többnyire monetáris szempontokra vonatkoznak.
Ezzel szemben a BSC különbözõ vállalati terüle-
tek és tevékenységek – pénzügy, ügyfelek, sze-
mélyügy, folyamatok és rendszerek – céljainak és
mutatóinak összegyûjtését és összekapcsolását
szolgálja. A „Balance” a kiegyensúlyozottság je-
lentõségére utal: a BSC a vállalat eredménye
szempontjából fontos, összes tényezõt be akarja
mutatni, a munkatársak teljesítményét, az
innovációs erõsséget, a belsõ eseményeket és
pénzügyi folyamatokat. A BSC egyúttal a straté-
gia célravezetõ tevékenységekben megvalósuló
eszköze, és ez a realizálás mérhetõ. 

A BSC: tájékoztatás mérhetõ dolgok
alapján
A humánerõforrás-gazdálkodás stratégiai jelen-
tõségét általában alábecsülték a termelés, pénz-
ügy, logisztika, ügyfélmenedzsment jelentõségével
szemben. Annak, hogy a vállalatvezetés hatéko-
nyan gyakorolhassa stratégiai szerepét, alapvetõ
elõfeltétele, hogy megfelelõ információkkal ren-
delkezzen a vállalat üzletági és funkcionális rész-
legeirõl, a külsõ környezetrõl, és legyenek alkal-
mas elemzõk ezeknek az adatoknak a kiértéke-
léséhez. 

A BSC a vállalat számos területén lehet a
stratégiai vezetés megfelelõ eszköze. Megvilágítja
a pénzügyek, ügyfelek, folyamatok és rendszerek,
valamint a személyzet dimenzióit. Fõ elõnye, hogy
az egyszerûen mérhetõ mutatók alapján világosan
érthetõ megállapításokat tesz. A BSC-nek ez az
erõssége a HEM területén is hasznosítható. 

Ha megvizsgáljuk a gazdasági életben, hogy a
HE-részlegek általában milyen információkat to-
vábbítanak a vállalatvezetés felé, világossá válik,
hogy itt tág tere van a javításnak. Az aktuális
felmérések szerint a HE-részlegek leggyakrabban
a következõ adatokról készítenek kimutatásokat:
dolgozói létszám, fluktuációs ráta, képzésre fordí-

tott napok, távollétek, munkaerõköltség, dolgozói
elégedettség. A HEM költsége csak a cégek 39%-
ánál bukkan fel a jelentésekben (1. ábra). Ezek az

adatok az üzleti nyelven gondolkodó menedzs-
ment számára nem közvetítenek elégséges
„üzleti” tartalmat. Nem adnak felvilágosítást
arról, hogy a személyzeti munka milyen módon és
mértékben hat ki a vállalat teljes értékterem-
tésére. Pedig könnyen felismerhetõ, hogy az üzleti
stratégiából levezetett, megfelelõ programokkal
realizált HEM-stratégia hogyan erõsítheti a vál-
lalat teljesítõképességét (2. ábra).

Csak kevés vállalatnak van 
HEM-stratégiája
A BSC bevezetésének a személyügy területén
fontos elõfeltétele a világos stratégiai HEM-célok
meghatározása. Egy 1300 vállalatra kiterjedõ,
világméretû vizsgálat szerint a vállalatoknak csak
kevesebb mint 60%-a rendelkezik a vállalati
stratégiából levezetett, dokumentált HEM-straté-
giával.

Hogyan valósítható meg a BSC konkrétan a
személyügy területén?
A vállalati stratégiából kiindulva átfogó HEM-
stratégiát határoznak meg, hogy kijelöljék az
abból adódó következményeket és befolyásolási
területeket (3. ábra). Ezen a bázison vezetik le a
stratégiai célokat a BSC mind a 4 dimenziójában
a személyügyi terület számára. A cél lehet pl.: a
pénzügyek szintjén a HEM összköltségének opti-
malizálása, az ügyfelek szintjén az ügyfél-elége-
dettség növelése, a személyzet szintjén a vezetõi
képességek elõsegítése, a folyamatok és rendsze-
rek szintjén az információtechnikai támogatás
erõsítése. 

1. ábra: A HE-részlegek által gyûjtött mutatószámok (%-ban)
(Alig minden második vállalat mutatja ki a munkaerõköltséget)

2. ábra: A HEM-stratégia beágyazódása az üzleti stratégiába

piackonform bérezés
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Ezekhez a célokhoz megfelelõ mutatókat és
célokat kell meghatározni a HEM-terület szá-
mára, amelyek a különbözõ szinteken példaként
megnevezett célok alapján a következõk lehet-
nek: 

• Pénzügyek: teljes munkaidõben foglalkoz-
tatottak költsége/fõ.

• Ügyfelek: teamek és szolgáltatások minõ-
ségindexe.

• Személyzet: a vállalaton belül betöltött
vezetõi állások száma.

• Folyamatok és rendszerek: online HE-
tranzakciók száma.

Ezektõl a mutatószámoktól függõen célravezetõ
intézkedési csomagokat kell meghatározni és
megvalósítani. Döntõ, hogy a mérõszámokat úgy
válasszák meg, hogy világos kapcsolatot teremt-
senek az egész vállalat értékteremtési láncával.
Ezáltal világítható meg, hogy a teljesítmény
növelésére bevezetett HEM-intézkedések hogyan
hatnak a vállalati szintû (többnyire pénzügyi)
mutatókra. Így a teljes munkaidõben foglalkoz-
tatottak költsége befolyásolja a mûködési ered-
ményt, a teamek és szolgáltatások magas minõ-
ségindexe összefügg a kifejezetten ügyfélbarát
szemlélettel, a vállalaton belül betöltött vezetõi
állások elõnyösebbek, mint a kívülrõl történõ
felvételek, az online bonyolított HE-tranzakciók 

a HEM-szervezet ésszerû munkamódszerét iga-
zolják.

A gyakorlatban a BSC-program kidolgozása a
HEM számára komplex, idõigényes, de végül is
kifizetõdõ vállalkozás. Szemléltetésül egy sikere-
sen megvalósított projekt: egy, az állami szektor-
ba tartozó többmilliárdos forgalmú vállalatnak fel
kellett készülnie a piac küszöbönálló liberalizá-
lására. A személyügyi szervezetnek a következõ
kihívásokkal kellett megbirkóznia:

• A vállalatnak mint munkáltatónak az arcu-
latjavítása és vonzerejének növelése a csúcs-
minõségû munkaerõpiacon való megjelenés-
hez. Azért, hogy a kiapadt munkaerõpiacon
sikeresen helyt tudjanak állni, szükség volt
fontos területeknek, mint pl.: a személy-
zetmarketingnek, a személyzetfejlesztésnek
és a bérrendszernek a kiigazítására.

• A vezetési kompetenciák javítása a vállala-
ton belül.

• Létszámcsökkentés egyes területeken.
• Átfogó HEM-stratégia meghatározása és

elfogadása.
• Komplex, decentralizáltan szervezett HEM-

terület kialakítása és rugalmassá tétele. 

Elsõ lépésként a vállalati jövõkép és stratégia
alapján új HEM-stratégiát határoztak meg, hogy

3. ábra: A BSC alkalmazása a humánerõforrás-menedzsmentben
A HEM-részleg stratégiai céljait a BSC mind a négy szintjén meg kell határozni

a HEM-értéklánc összehangolása a vállalati
szükségletekkel
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abból a HE-terület céljait levezessék, és elemezzék,
hogyan hatnak ezek a célok a vállalat értékalkotási
folyamatára. Ezt egy „ok-okozat-stratégiai lapon”
ábrázolták. A konkrét esetben több mint 20 straté-
giai cél adódott a HE-terület számára. 

A HEM-célok operatív megvalósításához meg-
felelõ mérõszámokat dolgoztak ki: pl. a piackon-
form bérezési cél megközelítése meghatározott
munkakör-kategóriák béreinek összehasonlítása
alapján, valamint az alapbérek és az egyes bér-

sávok változó elemeinek rendszeres összehason-
lításával. A vállalat vonzerejét a munkaerõpiacon
meghatározott célcsoportok rendszeres kikérde-
zése révén és a spontán pályázatok számának
alapján állapították meg. A vezetõi képességek
javulását többek között a menedzserállások kívül-
rõl, ill. vállalaton belülrõl betöltött számával
mérték fel. Az ismertetett projektben összesen 
35 különbözõ mérõszámot határoztak meg (1. táb-
lázat). 

Cél Mutatószám
Eredmény javítása 1 dolgozóra jutó adó- és kamatfizetés elõtti eredmény
Haszon növelése 1 fõre jutó forgalom
Munkaerõköltség optimalizálása 1 dolgozóra jutó költség; képzési költségek
Költségoptimalizálás a HEM-területen HEM költsége
A HEM-„ügyfelek” megelégedettségének javítása Teammunka és szolgáltatások minõségindexe
Vállalati ügyfelek elégedettségének erõsítése Ügyfélvisszajelzés; munkatársak kikérdezése
Hosszú távú siker biztosítása Munkatársak motivációs indexe
a munkatársak révén
Munkatársak ügyfél-/piacirányultságának Vonatkozó képzési költségek/
erõsítése 1 fõre jutó képzési napok
Vezetõi képességek javítása Belsõ állásbetöltések száma;

perspektívahiány miatti felmondások száma
Fontos munkatársak megtartása Fluktuációs, ill. lojalitásráta meghatározott 

célcsoportoknál
Munkáltatói vonzerõ Célcsoportok kikérdezése; spontán pályázatok száma
Piackonform bérezés Bérsávok kialakítása/munkakörönként iránybér
Munkaerõ-szükséglet tervezésének javítása Elõirányzat/tény eltérés munkakörönként
Egészség- és biztosításmenedzsment javítása Távolléti ráta
HEM termelékenységének 1 HEM-dolgozóra jutó irányított munkatársak száma;
és hatékonyságának növelése HEM mûködési költsége
Üzletági humánerõforrás-ismeretek javítása Munkatársak elégedettsége a felettesekkel;

elvégzett teljesítményértékelések száma
A jövõben szükséges képességek meghatározása Megfelelõ profillal rendelkezõ álláshelyek száma
A HEM-munkatársak tanácsadási Képzettséggel rendelkezõ
képességének javítása HE-menedzserek százaléka
Folyamatos együttmûködés a szakszervezetekkel Írásbeli intervenciók száma
HEM IT-támogatásának javítása Online tranzakciók száma

Az esettanulmányban kidolgozott célok és mutatószámok

A vállalat mint munkáltató vonzóbbá tétele
a BSC révén
Ezek közül 15 kapott prioritást, amelyeket stra-
tégiai jelentõségük és várható értéknövelésük
alapján választottak ki. Ezek a kezdeményezések
azt a célt szolgálták, hogy tartósan növeljék a
HEM hozzájárulását a vállalati célok eléréséhez.
A HEM-BSC bevezetésével a vállalat döntõ
elõrelépést tett munkaerõ-piaci vonzerejének
növelése irányába, valamint a munkatársaknak
a liberalizált piac kihívásaira való felkészíté-
sében.

A projekt pozitív végkövetkeztetései az alábbiak:
• A HEM-kezdeményezések egyértelmûen kap-

csolódnak a vállalati stratégiához. 
• A személyzeti részleg hozzájárulását a vál-

lalati eredményhez átláthatóvá és egyértel-
mûvé teszi a kifejezõ HEM- és üzleti mutató-
számok hatékonyabb elõkészítésével.

• A BSC révén a HEM-szervezet saját teljesít-
ményét, költségeit és eredményeit jobban
tudja irányítani, ellenõrizni, és megalapozott
döntés-elõkészítést tud szolgáltatni saját
részlegének beruházási terveihez.

1. táblázat
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Dr. Molnár Pál: Az EOQ 48. Kongresszusa,
Moszkvában
Az EOQ 48. Kongresszusára 2004. szeptember
7–9. között Moszkvában került sor. A korábbi
évek gyakorlatának megfelelõen, az EOQ veze-
tõ testületei és Szakember-tanúsítási Bizott-
sága a kongresszust megelõzõen, a Nemzetközi
Minõségügyi Akadémia a kongresszust köve-
tõen üléseztek. Az ezeknek az eseményeknek
fontosabb részleteirõl összeállított,  jelen tájé-
koztató a minõségügy iránt érdeklõdõ hazai
közvélemény számára készült.

Olach Zoltán: A versenyképesség emberi
tényezõirõl – a 21. században elvárható
felkészültség szempontjából 
A századunkban várhatóan bekövetkezõ gyors
változásokra utalva, a szerzõ áttekinti a 21.
század vállalatának jellemzõit, majd felsorolja,
mi mindennek kell a jövõ marketingjének
megfelelnie. Ezek után egyfelõl részletezi
azokat a követelményeket, amelyeket a szak-
embereknek már ma ki kellene elégíteniük,
másfelõl taglalja azokat a követelményeket,
amelyeket a közeljövõ fog támasztani a szak-
emberekkel szemben, végezetül felhívja a
figyelmet arra, hogy mindezekhez az oktatás 
és képzés sürgõs megújítására van szükség.

Pónyai György: A hazai és az európai tanú-
sított szervezetek átállása az ISO
9001:2000-es szabványra

Az átállás elõzményeinek összefoglalása után 
a szerzõ számszerûen bemutatja az átállás le-
folyását a világon, az EU országaiban, majd 
néhány EU-országhoz képest hazánkban. Rá-
mutat a megújítást a világon befolyásoló té-
nyezõkre, ezután, hazánkat tíz EU-országgal
összehasonlítva, részletezi a tanúsítványok 
visszavonásának fõbb okait. Végül európai
tükörben szemlélteti hazánk helyzetét.

Szabó Zsolt: Kutatóintézet és az ISO
9001:2000-es szabvány: érvek, ellenérvek
Az ISO 9001:2000-es szerinti minõségirányítás
bevezetése ma már általánosan elfogadott
módon oldható meg a legkülönbözõbb profilú
cégeknél, intézményekben. Kutatóintézeti
alkalmazása azonban egy sor  problémát vetett
fel, kezdve a szabvány fogalmainak értel-
mezésétõl a megvalósítás végrehajtásáig. A
cikk egy élõ példa bemutatásával röviden fel-
vázolja az ISO 9001:2000-es bevezetése során
felmerült sajátos problémákat, a feloldásukra
született megoldásokat, egyben hitet tesz a
kutatóintézeti minõségirányítás indokoltsága
mellett.

Timothy J. Kloppenborg – Joseph A. Petrick: 
A projektminõség menedzselése
A szervezetek teljesítményének kiválóságát a
felsõ szintû minõség- és projektmenedzsment
optimalizálja, ezért minden minõségügyi szak-
embernek képesnek kell lennie a projekt-

• A vállalatvezetés és a HEM-felelõsök az üz-
leti partnerség értelmében együttes hatókört
értek el, a HEM-célok prioritása mellett.

A projekt megmutatta, hogy egy átfogó HEM-BSC
elkészítése több lépésbõl álló és hosszabb ideig
tartó folyamat, ami nem fejezõdik be a BSC
definíciójával. A program megvalósítása követel-
ményeket támaszt. Bonyolultsága a mutatók
számától és a jelentési követelményektõl függ. 

A konkrét esetben könnyebbséget jelentett,
hogy egy SAP-HEM megvalósítása után vezették
be a HEM-BSC-t mint irányítási eszközt, ami új
lehetõségeket nyitott a HEM-jelentések és a mo-
nitoring javítására. Korábban a rendszeres jelen-
tésekhez manuálisan állították össze az adatokat
a különféle forrásokból, amit a BSC bevezetése
megszüntetett, és hatékonyabb, testreszabottabb
jelentéstételt tett lehetõvé.

A BSC célirányos vezetést tesz lehetõvé
Korunk állandó változásai rugalmasságot köve-
telnek a vállalat minden részlegétõl. A HE-
funkció, mint kulcsfontosságú, a dolgozók
munkakészségéért és jó közérzetéért felelõs rész-
leg, saját területén is profitálhat a BSC által meg-
valósított célzatos vezetésbõl és az eredmények
rendszeres ellenõrzésébõl. A BSC lehetõvé teszi a
humánerõforrás-vezetõknek, hogy területüket a
vállalati alapelvek szerint irányítsák, és meg-
könnyíti saját teljesítményük kimutatását a vál-
lalati eredményben. 

(Ism.: Kaposi Mária)
(Fernandez, Y. F.: Den Erfolgsbeitrag des

Personalbereichs messen. 
= io. New Management, 73. k. 7/8. sz. 2004. p.

44–48.)

KÖZLEMÉNYEK

A Minõség és Megbízhatóság
2004. 6. számában a következõ cikkeket olvashatja
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minõség eredményes menedzselésére. Sajnos, a
minõség- és projektmenedzselés együttes ked-
vezõ hatását gyakran nem tudják teljesen
kihasználni a mindkét területen rendelkezésre
álló, elegendõ tapasztalat hiányában, idõbeli
korlátok vagy költségvetési nyirbálások követ-
keztében.

Dr. Lakner Zoltán – dr. Szabó Erzsébet – Pallóné
dr. Kisérdi Imola: Minõségfejlesztés és mar-
keting az élelmiszergazdaságban. II. rész
A tanulmány II. része a magyar termékkülön-
legességek piaci viszonyait elemzi. A magyar
társadalmi-gazdasági fejlõdés nagy elmaradott-
sága és megkésettsége ellenére a magyar fo-
gyasztó gondolkodása és értékrendje számos
párhuzamot mutat a nyugat-európai tenden-
ciákkal. Jelentõs eltérés azonban, hogy a ma-
gyar fogyasztó még nem tud mit kezdeni a föld-
rajzi árujelzõkkel, és nem ismeri, milyen érdek-
védelmi fórumokhoz fordulhatna jogorvos-
latért.

Sugár Karolina: A IIASA-SHIBA-díj 15 éve
A szerzõ áttekinti Shiba professzornak a díj
megalapítása elõtti magyarországi tevékeny-
ségét, vázolja a díj célját és a professzor díjat

támogató tevékenységét. Ezután részletesen
bemutatja a díj fõbb jellemzõit és mûködését,
majd felsorolja a díj szakmai és anyagi támo-
gatóit, az értékelésben, a díj fejlesztésében és
szervezésében közremûködõket.

Átadták a 2004. évi IIASA-SHIBA-díjakat
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
dísztermében, 2004. október 14-én került sor a
2004. évi IIASA-SHIBA-pályázat ünnepélyes
eredményhirdetésére, a díjak és az oklevelek
átadására, a nyertesek bemutatkozására, vala-
mint Shoji Shiba professzor elõadására. Az
alkalomnak különös jelentõséget adott a
IIASA-SHIBA-díj meghirdetése 15. évfordulójá-
nak megünneplése. (Szõdi Sándor)

A Nemzeti Minõség Klub hírei

EOQ MNB
Az EOQ-regisztrációról 2004 októberében
új oklevelet, illetve oklevél-meghosszab-
bítást kapott magyar szakemberek
Külföldi folyóiratok tartalomjegyzéke

A Magyar Minõség legutóbbi két számának
tartalomjegyzéke
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Az EU élelmiszer-biztonsági szabályai olyan követelményeket határoznak meg az élelmiszer-elõállítás
és -forgalmazás számára, amelyek biztosítják, hogy az élelmiszerek ne legyenek ártalmasak a
fogyasztóra, sõt ennél többet kell nyújtaniuk, támogatniuk kell az egészséget, biztonságosnak és
„teljeskörûen egészséges”-nek kell lenniük.
A termelés nagy méretei miatt új helyzet alakult ki az élelmiszer-biztonság területén, tekintve,
hogy egy kedvezõtlen esemény esetén rendkívül nagy lehet az érintett fogyasztók száma.
Mindezért az értékesítõszervezetek, a kockázatok minimalizálására törekedve, kidolgozták élelmiszer-
biztonsági szabványaikat, amelyek átfogják az élelmiszerlánc teljes hosszát.

Bemutatjuk új tagjainkat

A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI

TQ CONSULTING KFT.
1143 Budapest, Stefánia út 17.
Telefon: 460-0446, fax: 383-5220
E-mail: info@tqconsulting.hu 

Szolgáltatásaink átfogják a teljes élelmiszerlánc élelmiszer-biztonsági és minõségirányítási rendszerei-
nek kiépítését, úgymint:

EUREPGAP: a mezõgazdasági tevékenység alábbi területeinek „Legjobb Mezõgazdasági Gyakorlata”
– Zöldség-gyümölcs termelés.
– A mezõgazdasági tevékenység egyéb területei, amelyen belül a következõ modulok állnak ren-

delkezésre: általános mezõgazdasági, szarvasmarha és juh, tej, sertés, baromfi, állatszállítási,
általános állattenyésztési.

IFS, BRC, EFSIS: az élelmiszer elõállítás/feldolgozás élelmiszer-biztonsági rendszerei.

NYOMON KÖVETHETÕSÉG: az EEC 178/2002. számú rendelete szerint az élelmiszer-termelés, -fel-
dolgozás és -forgalmazás minden szakaszában kötelezõ rendszer.

ISO 9001:2000 minõségirányítási rendszer.

ISO 14 001 környezetközpontú irányítási rendszer.

A TQ CONSULTING vállalkozik valamennyi rendszer egyenkénti és/vagy együttes kidolgozására.

A TQ CONSULTING KFT. 1996-ban alakult minõségirányítási, élelmiszer-biztonsági és
környezetközpontú irányítási rendszerek kidolgozására. Országos tanácsadói hálózata segítségével
több száz vállalatnál dolgozott és épített ki és tanúsíttatott különbözõ rendszereket.

www.tqconsulting.hu


