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2 MAGYAR MINÕSÉG

SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

Minõségirányítási rendszerek az építõiparban
– Bálint Julianna*–

A cikk, mely a szerzõ doktori értekezésére épül,
segítséget kíván adni az építõiparban mûködõ cé-
gek, kisvállalkozások és fõleg a vidéken mûködõk
számára, hogy a minõségirányítási rendszer be-
vezetését eszköznek tekintsék a megrendelõi és 
a jogszabályokban elõírt követelmények kielégíté-
séhez, a társadalom egészének velük szemben
támasztott elvárásainak való megfeleléshez, to-
vábbá saját maguk és a környezetük fejleszté-
séhez. 

Az építõipar sajátosságai
A szakemberek egyetértenek abban, hogy minõ-
ségbiztosítás szempontjából az építõipar a „ne-
héz” területek közé tartozik, és a minõség-
irányítási rendszer kiépítése nem kezelhetõ rutin-
feladatként. A nehézségeket ennek az iparágnak
az a sajátos helyzete okozza, hogy egyszerre van-
nak jelen a következõ problémák:
– Az építõiparra nincs kidolgozva sem ágazat-

specifikus minõségmodell, sem az általános mo-
dellek egységes értelmezése, ezért az általános
modelleket kell értelmezni és adaptálni.

– Az építmény létrehozásánál nincs két tökélete-
sen egyforma feladat, eset vagy megoldandó
probléma. Ezért kész módszerek, fogások
helyett alapelveket, megoldási módokat és
példákat lehet adni, amelyeket mindenkinek az
adott projektre, cégre, helyzetre, feladatra kell
alkalmaznia.

– Az Európai Unió építõipari szabályozása –
amivel a hazai szabályozásnak harmonizálnia
kell – elviekben kidolgozott, gyakorlati alkal-
mazása azonban még tartalmaz tisztázandó
kérdéseket.

– Az utóbbi néhány évben az építõiparban dol-
gozó szakembereinknek igen nagy kihívásokra
kellett felkészülniük:
– soha nem látott mértékben megnõtt az

építési termékek hazai választéka, a tulaj-
donságok módosultak, nagymértékben javul-
tak, és ma már minden problémára meg-
található a legmegfelelõbb megoldás a meg-
felelõ anyag kiválasztásával, ugyanakkor
ezzel párhuzamosan nem javult a termékek
megfelelõ alkalmazásához szükséges tudás,
hozzáállás és infrastruktúra;

– az európai uniós csatlakozás az építõiparban
azt jelenti, hogy igazodnunk kell az európai
jogrendhez, honosítanunk kell az európai
szabványokat és a termékek megfelelõség-
igazolásának módozatait.

További nehézségeket okoznak az építõipar azon
sajátosságai, hogy a kívánt létesítményt legtöbb-
ször elõre nem lehet jól meghatározni, a megren-
delõ elképzelése kevés információt tartalmaz, és
ami gyakran elõfordul, a létesítmény meghatá-
rozása és a tervezés folyamatosan fejlõdik a pro-
jekt idõbeli elõrehaladásával, és az egyre több
információ rendelkezésre állásával. Az esetek
többségében a megrendelõ a szükséges szolgál-
tatásokat nem közvetlenül és nem egy szerve-
zettõl veszi, hanem szerzõdések sorát köti számos
szervezettel, egymástól független vagy éppen
egymásra épülõ szolgáltatások nyújtására. [1]

A hazai építõipar további sajátossága, hogy a
vállalkozások magas száma jellemzi: 2003-ban
mintegy 90 000 építõipari szervezetet regisztrál-
tak. Az 50 fõ alatti kisvállalkozások 66%-ban
részesedtek az építõipari termelésbõl, ami az 
EU építési piacához hasonló adat. A szervezetek
95%-a 10 fõnél kisebb létszámot foglalkoztat, ez
ugyancsak hasonló az EU építési piacához, és
ezek termelési értéke mintegy 45%-ot képvisel az
építõipari szervezetek össztermelésébõl. [2]

A hazai építõipar struktúrája gyorsan alakult
át, aminek következtében a zömmel a fõvárosban
mûködõ nagy cégek sokkal inkább megõrizték
vagy meg tudják szerezni a minõség megvalósí-
tásához szükséges tudást és tapasztalatot, hozzá-
állást, infrastruktúrát és dokumentációkat.
Másrészt a vidéken mûködõ kisvállalkozásokra
sokszor jellemzõ jó emberi hozzáállás, helyi kap-
csolatrendszer, a hagyományokon és tapasztala-
ton alapuló mesterségbeli tudás érvényesülése a
minõség megvalósításában nehezen kezelhetõ és
értékelhetõ. 

Mivel a két nagy minõségirányítási rendszermo-
dell, az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti
és a teljes körû minõségirányítás (Total Quality
Management, TQM) ágazati értelmezése nincsen
kidolgozva az építõiparra, az értelmezés a rend-
szert bevezetõkre és az alkalmazókra hárul,

* Szent István Egyetem, Ybl Miklós Kar, Építõanyag és Minõségirányítás Tanszék.
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aminek eredményeképpen sokan és sokféleképpen
értelmezik a követelményeket és a lehetõségeket.
A minõségirányítási rendszereket bevezetõ ta-
nácsadók és a tanúsítók, akik közül legtöbben nem
rendelkeznek építõipari ismeretekkel, nem alakí-
tottak ki egységes elveket és szemléletet, elkép-
zeléseik általában nem kapnak nyilvánosságot. Az
építõipari cégek pedig többnyire marketing-
fogásnak használják a tanúsítványt, és nem céljuk
a rendszer megfelelõ mûködtetése. Ugyanis a
tanúsítvány birtokában megszerezhetõ új munka-
lehetõségek haszna messze meghaladja a rendszer
megfelelõ mûködtetésébõl eredõ eredmények
hasznát. A képet tovább árnyalja a tanúsítók
versenye a munkák elnyerésére, ami nem hat
ösztönzõen a tanúsítványok mögött keresendõ
megfelelõség szigorúbb számonkérésére.

Mindezek következtében a bevezetett és tanú-
sított rendszerek hatékonysága igen változó, és
általában jelentõs a lemaradásunk a fejlett nem-
zetközi átlaghoz képest. Ritkán lehet valóban az
építõiparra, az adott cég sajátosságaira szabott és
eredményesen mûködõ rendszerekkel találkozni.
A követelmények nem megfelelõ értelmezése, a
szükségtelen és a dolgozók ellenállását kiváltó
papírgyártás, a képmutató rendszerek bevezetése
vagy a bevezetett rendszerek képmutató mûköd-
tetése gyakori jelenség. 

A hazai vélemények megegyeznek külföldi vizs-
gálatok azon megállapításával, mely szerint a
minõségirányítási szabványok alkalmazása nem
feltétlenül javította az építõipar képességeit a
megrendelõi igények költséghatékonyabb tel-
jesítésére, és nem vezetett sem a megvalósítási idõ
rövidüléséhez, sem a költségek csökkentéséhez. A
kormányok és a tulajdonosok kezdeti várakozása,
hogy a minõségirányítási rendszerek bevezetése
az építõiparban nagyobb hatékonyságot és
vevõközpontúságot fog eredményezni, nem iga-
zolódott be. [3, 4, 5]

Meg kell jegyezni, hogy egy országon belül sem
találni két olyan szervezetet, amely lépésrõl
lépésre tökéletesen azonos módon hajtotta végre a
bevezetés folyamatát. A bevezetés sikere döntõen
a vezetés hozzáállásától függ, továbbá mind a si-
kert, mind pedig az alkalmazandó stratégiát nagy-
mértékben meghatározza a szervezet infrastruk-
túrája, szabályozottsága és kultúrája, amelyek a
célok meghatározását és mérését, a támogató
szervezeteket és tevékenységeket, az oktatást, az
értékelést, az elismerést és motivációt, a beveze-
tési folyamat állandó követését, az eredmények
mérését és a beavatkozásokat befolyásolják. 

Az építõiparra különösen igaz, hogy a minõség-
kultúra igen differenciált, és sokszor az igényte-
lenség jellemzi. Nehezen valósul meg az általános

és világszerte érvényesülõ üzleti normák elfoga-
dása és érvényesítése: saját magunk, egymás
iránt, a vevõk iránt, a részvényesek és üzleti part-
nerek iránt, valamint a társadalom egésze iránt
érzett felelõsség. 

A következõkben arra szeretnék rámutatni, hogy
az építõipar sajátosságaira szabott bevezetéssel
hogyan lehet némileg javítani a felvázolt hely-
zeten.

A szabványos rendszer kiépítésének 
fõ kérdései
Minden fejlesztési munka és így a minõségfejlesz-
tés is akkor eredményes, ha az eredmény a késõb-
biek során beépül a napi tevékenységbe – azaz a
napi operatív tevékenység magasabb szinten
mûködik, mint korábban –, és így a következõ
fejlesztés indításakor már magasabb szintrõl
indulhatunk. Ha a fejlesztés eredményét nem si-
került beépíteni a napi mûködési rutinba, akkor
egyfelõl a fejlesztési munka nem érte el célját 
– tehát a szervezet szempontjából meg nem térülõ
befektetés volt –, másrészt a mûködési folyama-
tok nem fejlõdtek, tehát ugyanazokkal a prob-
lémákkal kell szembenézni a mindennapi mûkö-
dés során, mint annak elõtte. 

A minõségirányítási rendszer bevezetésének 
az a célja, hogy folyamatos fejlesztéssel minden
egyes szervezeti egységben kettõs funkció kialakí-
tását segítsük elõ: a napi operatív mûködés szabá-
lyozását és az innovatív javítást, fejlesztést; jöjjön
létre a menedzsment, az innováció és a minõség
kapcsolata; az innováció legyen vevõközpontú és
minõségközpontú; teremtõdjön meg a szakérte-
lem és a jó munka elismerésének és támogatásá-
nak lehetõsége – beleértve a helyi anyagok és
mesterségek kezelését is –; alakuljon ki a szer-
vezetekben és az egyénekben a minõség, a kör-
nyezet és a társadalom iránt érzett felelõsség.

A minõségirányítási rendszer bevezetésének
egyik kulcskérdése a folyamatközpontú megköze-
lítés és a folyamatok megfelelõ szabályozása. 
A folyamatközpontúság megvalósításával kapcso-
latosan az a tapasztalat, hogy a folyamatok meg-
határozása és a közöttük lévõ kapcsolatok meg-
találása nehézségekbe ütközik az olyan cégeknél,
ahol eddig ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak, mû-
ködésüket nem a folyamatok mentén vizsgálták. 

Ahhoz, hogy a szervezet folyamatközpontú,
minden igényének megfelelõ és a vevõk követel-
ményeit és elvárásait is kielégítõ rendszert alakít-
son ki, minden folyamatot a PDCA elv alapján
kell kiépíteni, aminek fõ kérdése: megtörténik-e 
a beavatkozás, ha hiányosságokat, megoldandó
problémákat, fejlesztési lehetõségeket tártak fel,
és vizsgálják-e a beavatkozás sikerességét? 
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A szabályozottság hiányában a mûködés
hatékonysága jelentõsen csökken, de a túlzott
mértékû szabályozottság ugyanide vezet. Ezt a
nálunk is jól ismert japán Shiba professzor [6]
ábrája meglehetõsen drámaian mutatja be 
(1. ábra).

A szabványos rendszer hívei inkább a túlsza-
bályozottságot tekintik követendõnek, míg a 
TQM-et alkalmazók a kisebb mértékû szabá-

lyozottságot a fejlesztés eszköztárának alkal-
mazásával és az emberi tényezõk javításával
ellensúlyozzák. Tény, hogy a megfelelõ szabályo-
zottsági szint eltalálása és kialakítása a minõség-
irányítási rendszer megvalósításának legne-
hezebb és ugyanakkor kulcseleme. Fõ kérdés az
is, hogy tud-e élni a szervezet a szabvány által is
biztosított döntési felelõsséggel a dokumentumok
kialakítása tekintetében. 

optimális szabályozottság
A mûködés hatékonysága

A folyamatok:             túl kis szabályozottság                             merev, túlszabályozás

1. ábra. A szabályozottság mértékének hatása a mûködés hatékonyságára

A minõségirányítási rendszer kialakítása és beve-
zetése egy bizonyos szisztematikusságot és for-
malizálást igényel a tevékenységek elvégzésénél.
Szükséges, hogy a megvalósítás és mûködtetés
realitásait figyelembe vegyük, valamint megfelelõ
rugalmasságot is megengedjünk. A javasolt mo-
dell [7] alkalmazásával kialakított minõségirá-
nyítási rendszer az adott szervezet számára
lehetõvé teszi mindezek figyelembevételét és az
adottságainak megfelelõ, testreszabott rendszer
kialakítását. A modell segítséget ad az MSZ EN
ISO 9001:2001 szabvány szerinti minõségirá-
nyítási rendszer kialakításához és bevezetéséhez,
bármilyen építõipari tevékenységre, bármilyen
méretû szervezet esetén, a követelmények teljesí-
téséhez szükséges szabályozások megfelelõ rész-
letességének és mélységének figyelembevételével.

A modell
A modell lényege, hogy a minõségirányítási rend-
szerben a legfontosabb befolyásoló tényezõk által
meghatározott szintû rendszert alkalmazunk. 
A modell a következõ öt elembõl áll: 
1. elem. A kialakítást, bevezetést meghatározó

fõ sajátosságok meghatározása.
2. elem. A minõségirányítási rendszer követel-

ményeinek teljesítéséhez szükséges
szabályozás mértékének (részletesség,
mélység), illetve a dokumentálás részle-
tességének meghatározása.

3. elem. A szabályozási szintek és a nekik meg-
felelõ szabályozás mértékének (rész-
letesség, mélység), illetve a dokumen-
tálás részletességének meghatározása.

4. elem. A megfelelõ szabályozási szint kiválasz-
tása.

5. elem. A megvalósítás, bevezetés folyamata,
ezen belül az eljáráskészítés, módosítás
folyamata.

Az egyes elemek kapcsolódási pontjait a 2. ábra
mutatja be.

1. elem
A sajátosságok
meghatározása

2. elem
A szabályozás mértékének

meghatározása

3. elem
A szabályozási szintek

meghatározása

4. elem
A szabályozási szint

kiválasztása

2. ábra. A modell elemeinek kapcsolódása

5. elem

A megvalósítás,
bevezetés 
folyamata

Eljárás-
készítés
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Elsõ elem: A sajátosságok meghatározása
A minõségirányítási rendszer követelményeinek
építõipari értelmezéséhez, valamint a követel-
mények kielégítéséhez szükséges szabályozási
szintnek a meghatározásához a következõ sajá-
tosságokat jelölhetjük meg: 

– iparági, építõipari sajátosságok, legfontosabb
tényezõk;

– a kisvállalatokra jellemzõ sajátosságok, leg-
fontosabb tényezõk;

– a tevékenységi területbõl eredõ sajátosságok,
legfontosabb tényezõk.

Ezután a legfontosabb tényezõk meghatározása
és az elõbbi csoportok szerinti strukturálása
következik.
Iparági, építõipari sajátosságok, legfontosabb
tényezõk:

– az esetek többségében, különösen az építõ-
ipar átstrukturálódása következtében létre-
jövõ kisvállalatoknál, hiányzik a termék-
gyártásban megszokott minõség-ellenõrzõ
szervezet;

– a termék paraméterei a megvalósítás közben
is változhatnak, a megrendelõnek beleszó-
lása van a termék kialakításába;

– az elkövetett hibák többsége csak késõbb, a
használatbavétel során jelentkezik, és külö-
nösen nagy károkat okoz;

– a szerzõdéskötések rendje jobban szabályo-
zott, mint a hagyományos termékgyártók-
nál, de a szerzõdések tartalma nem mindig
kielégítõ;

– a megvalósítás – kivitelezés – közbeni ellen-
õrzés, nyomon követés a megrendelõ, illetve
megbízottja, a mûszaki ellenõr aktív közre-
mûködésével valósul meg, és az építési nap-
lóban dokumentálásra kerül;

– a kivitelezés közbeni ellenõrzések zömét a
kivitelezést végzõk, illetve az alvállalkozók
hajtják végre, önellenõrzések formájában;

– a felelõs mûszaki vezetõ tevékenységi és
hatásköre nagymértékben szabályozott,
kezében olyan felelõsség és feladat-összpon-
tosítás valósul meg, amilyen más iparágak-
ban nem szokásos;

– a termék – az építmény – átadása-átvétele
(végellenõrzése), utógondozása (a nem meg-
felelõ termék kezelése) a jogszabályi köve-
telmények által meghatározott rendben
szabályozott;

– a belsõ kommunikáció nagy része dokumen-
tált formában megvalósul az építési napló,
értekezletek, megbeszélések szokásos és elfo-
gadott rendje szerint. 

A kisvállalatokra jellemzõ sajátosságok, legfon-
tosabb tényezõk

– A szervezeti hierarchiaszintek száma kicsi, 
a feladatok és felelõsségek szétosztásának
mértéke alacsony, hiányzik az ellenõrzõ
szervezet, növekszik a közvetlen vezetõi
ellenõrzések és a munka végzõje által folyta-
tott ellenõrzések száma és jelentõsége.

– Az általános dokumentáltság mértéke ala-
csony, az írásbeliség nehézségekbe ütközik,
különösen az írásos bizonyítékok (pontos és
rendszeres építésinapló-vezetés, vizsgálati
bizonyítványok, megállapodások) szüksé-
gességének elfogadtatása. A többszintes
dokumentációs rendszer egyszerûsíthetõ, az
eljárások a minõségirányítási kézikönyvbe
kerülhetnek.

– A dolgozók képzésére vonatkozó követel-
mények teljesítése nehezen valósítható meg.
Szerepe van a tapasztalatok és tudás közvet-
len, személyrõl személyre történõ átadásá-
nak.

– A belsõ kommunikációra a szóbeliség jel-
lemzõ.

A tevékenységi területbõl eredõ sajátosságok, leg-
fontosabb tényezõk

– az építmény és/vagy a tevékenység komp-
lexitása;

– a megvalósítási technológia, módszer fej-
lettsége, bejáratottsága vagy újszerûsége,
sorozatos alkalmazása vagy egyedisége;

– a kockázat mértéke – amit a meghibásodás,
nem megfelelõ megvalósítás vagy alkalmazás
jelent – változó és a tevékenységi terület 
függvénye. 

Második elem: A szabályozás mértéke, 
illetve a dokumentálás részletessége
Az egyes követelmények teljesítéséhez szükséges
szabályozás mértéke, illetve a dokumentum
elkészítésének részletessége egyrészt az építõipar
sajátosságaitól, másrészt a vállalkozás méretétõl,
továbbá a tevékenység komplexitásától függ. 

Az elõbbi sajátosságok és tényezõk figyelembe-
vételével a folyamat szükséges szabályozásának
mértéke, illetve a dokumentum elkészítésének
részletessége 5 fokozatú skálán ábrázolható. 
A 4-es, 5-ös szám azt jelenti, hogy a részletesség és
szabályozási mérték az adott tényezõtõl függet-
len, tehát szükséges a részletes szabályozás és
dokumentálás; a 3-as szám azt jelenti, hogy
részben függ, míg az 1-es, 2-es szám azt jelenti,
hogy nagyon erõs a függés, tehát a szabályozás,
dokumentálás a minõségirányítási rendszertõl
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függetlenül is megvalósul, vagy nem releváns,
tehát nem szükséges a részletes szabályozás.

Ezeknek a tényezõknek hatását 5 fokozatú skálán
az 1. táblázat mutatja be. A tényezõk hatását
mind a három esetben külön-külön, egymástól
függetlenül vizsgáltam: az elsõ esetben kizárólag
az építõipar sajátosságainak a hatását, a második
esetben kizárólag a kis méret hatását, a harmadik
esetben pedig kizárólag a nem komplex tevé-
kenység hatását. Például a feljegyzések kezelésé-
hez szükséges szabályozási részletességet vizsgál-

va a táblázatból látható, hogy az építõiparban
általában a feljegyzések kezelését nem szükséges
külön és részletesen szabályozni, mivel az építõ-
iparra vonatkozó jogi szabályozás az alapvetõ fel-
jegyzések tekintetében (építési napló, vizsgálati,
átadás-átvételi jegyzõkönyvek) elõír bizonyos
szabályozottságot. Azonban sem a méreteknek,
sem pedig a tevékenység komplexitásának nincs
hatása a feljegyzések kezelésére vonatkozó szabá-
lyozás mértékére és a dokumentálás részletes-
ségére.

Követelmények Építõipar Kis-
vállalkozás

Nem
komplex

tevékenység
sajátosságainak figyelembevétele

4. Minõségirányítási rendszer
4.2.2. Minõségirányítási kézikönyv 5 3 3
4.2.3. A dokumentumok kezelése  (Feljegyzés) 5 3 3
4.2.4. A feljegyzések kezelése 3 5 5

stb.
1. táblázat. Az egyes követelmények teljesítéséhez szükséges szabályozás mértéke

Harmadik elem: A szabályozási szintek
meghatározása
Minden cég esetére meg kell határozni a köve-
telmények teljesítéséhez szükséges szabályozási
szintet – a szabályozás részletességét, mértékét, 
a dokumentálás részletességét –, a következõk
figyelembevételével:

– az építmény és/vagy a tevékenység komp-
lexitása,

– a megvalósítási technológia, módszer fej-
lettsége, bejáratottsága vagy újszerûsége,
sorozatos alkalmazása vagy egyedisége,

– a cég nagysága,
– a kockázat mértéke, amit a meghibásodás,

nem megfelelõ megvalósítás vagy alkalmazás
jelent.

Az 1. szint a legnagyobb részletességet, mértéket
és formalizálást jelenti. Nagy építõipari beruházá-
sokat megvalósító fõvállalkozó, bonyolult és
komplex folyamatokat végzõ, illetve nagyobb lét-
számú (legalább 30–50 fõs) cégekre jellemzõ.

A 3. szint többnyire a jó gyakorlati megfontolások
és a tapasztalat alkalmazása, minimális forma-
lizálás mellett. Kisvállalkozásokra jellemzõ,
amennyiben egyszerûbb építményeket valósí-
tanak meg, vagy alvállalkozóként mûködnek
közre egyszerûbb feladatok megvalósításában.
A 2. szint az 1. és a 3. csoportba tartozó elemek
keveredése esetén alkalmazható. 

A 2. táblázat a pontszámok figyelembevételével
határozza meg az egyes követelmények tel-
jesítéséhez szükséges szabályozás mértékét (rész-
letességét, mélységét), illetve a dokumentálás
részletességét három szintre: részletes szabályo-
zás feltétlenül megvalósítandó (F), kevésbé rész-
letes szabályozás ajánlott (A), és nem szükséges
részletesen szabályozni (N) csoportosításban. Az
A és az N olyan eseteket is jelent, amikor az
építõipar elõbbiekben felsorolt sajátosságaiból
adódóan vagy jogszabályi elõírás miatt a követel-
mény teljesítése, illetve a folyamat szabályozása
megvalósul, elegendõ, ha a minõségirányítási
rendszer hivatkozik rá.

Minõségirányítási követelmények Szabályozási szintek
1 2 3

• minõségirányítási kézikönyv F F A
• a dokumentumok kezelése F F A
• feljegyzések kezelése F F F
• minõségpolitika F F A
stb.

2. táblázat. Szabályozási szintek
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Negyedik elem: A megfelelõ szabályozási
szint kiválasztása
Lebonyolítás esetén
1. szint: ha a lebonyolítási feladat jelentõs és
komplex, ha teljesen újszerû, és ha egy hiba jelen-
tõs és elfogadhatatlan kockázatot jelent.
3. szint: ha a lebonyolítási feladat kevéssé jelentõs
és egyszerû, ha már kipróbált és megvalósított
módszerek adaptációjáról van szó, és nem túl
nagy a kockázat a használók biztonságának és
egészségének veszélyeztetése tekintetében.

Tervezés esetén 
1. szint: ha a tervezési feladat jelentõs és komplex,
ha a terv teljesen újszerû, és ha egy hiba jelentõs
és elfogadhatatlan kockázatot jelent.
3. szint: ha a tervezési feladat kevéssé jelentõs és
egyszerû, ha már kipróbált és megvalósított ter-
vek adaptációjáról van szó, és nincs kockázata a
használók biztonsága és egészsége veszélyezte-
tésének.

Kivitelezés esetén
1. szint: ha a szerkezetnek vagy egy jelentõs
szerkezetrésznek nem szokásos vagy bonyolult a
kivitelezése, ha a vállalkozónak nincs megfelelõ
tapasztalata az adott területen, és ha egy meg-
valósítási hiba a használók biztonsága és egész-
sége tekintetében jelentõs és elfogadhatatlan
kockázatot jelent.
3. szint: ha a szerkezet kivitelezése egyszerû, ha 
a vállalkozónak nagy tapasztalata van az adott
területen, és ha egy megvalósítási hiba nem jelent
jelentõs és elfogadhatatlan kockázatot a hasz-
nálók biztonságára és egészségére nézve.
A 2. szint mindhárom esetben a felsorolt esetek
közti átmenetet jelenti.

Ötödik elem: A megvalósítás, a bevezetés
folyamata
A minõségirányítási rendszer kiépítése olyan,
mint egy „puzzle” kirakása: a meglévõ elemek
közé kell berakni a hiányzókat. A jól mûködõ dol-
gokat megtartjuk, és a hiányzókat pótoljuk,
illetve kiegészítjük a szabvány követelményeinek
megfelelõ, szükséges elemekkel.

Következtetések
A minõségirányítási rendszer létrehozása össze-
tett, idõigényes feladat. A szervezet szinte minden
szervezeti egységének, azok vezetõinek és mun-
katársainak tevékenységébe be kell építeni a
rendszer elemeit úgy, hogy megfelelõen illeszked-
jenek a vállalat irányítási és termelési folyamatai-
ba. A rendszerfejlesztési munkát megfelelõen
irányítani kell ahhoz, hogy a kitûzött határidõre
megvalósuljon, a költségek az eredeti elképze-

lések szerint alakuljanak, és a kialakított rend-
szer jól mûködjön. A minõségirányítási rendszer
bevezetésének elõfeltétele a felsõ vezetõk maxi-
mális elkötelezettsége, ami a munka látványos és
tettekben is megnyilvánuló támogatásában és a
szükséges erõforrások biztosításában mutatkozik
meg. Ugyancsak szükség van hozzáértõ és a dol-
gozókat a vezetés segítségével motiválni képes
minõségügyi vezetõre. 

A rendszerfejlesztési munkát segítheti külsõ
tanácsadó bevonása. A jól kiválasztott tanácsadó
a minõségbiztosítási, szervezési módszerek és
technikák gyakorlati ismeretével, más vállala-
toknál nyert tapasztalataival, a dokumentációk
elkészítéséhez nyújtott hardver- és szoftvertámo-
gatással nagy segítséget nyújthat, ami lerövidít-
heti a megvalósítás idõszükségletét. Ez azonban
valóban csak segítség lehet, és nem a munka
elvégzése. Ugyanis csak akkor juthatunk ránk
szabott rendszerhez, ha magunk szabjuk saját
magunkra. Ha rosszul választunk tanácsadót,
például olyat, aki nem ismeri az építõipari folya-
matokat, vagy vele akarjuk elkészíttetni a teljes
munkát, abba a helyzetbe kerülhetünk, hogy a
tõlünk idegen rendszer gúzsába kötözve fogjuk
magunkat érezni.
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Ezt a kérdést gyakran teszi fel magának vagy
tanácsadójának sok építésziroda-vezetõ. A kér-
désre jó választ adni csak az érvek és ellenérvek,
az elõnyök és hátrányok ismeretében lehet, de
még az anyagi teher és haszon aránya sem
elhanyagolható. Ebben a nehéz döntésben, az
„õserdõben” való eligazodáshoz igyekszem segít-
séget nyújtani. A kérdést évtizedes tervezõirodai
és auditori gyakorlatom során sokszor hallottam,
és mindig igyekeztem – legtöbbször sikerrel – a jó
választ megadni.

Az ISO 9001 szabvány egy követelményrend-
szer, amely bármely tevékenység szabályozására
és ellenõrzésére értelmezhetõ. Tehát elõször az
építészirodák tevékenységét kell meghatározni.

Az építész munkájának végeredménye az épü-
let, kiindulása az igény. A kiindulás és a végered-
mény közötti tevékenység két fõ részre osztható.
Elsõ az épület „megálmodása” fejben, ill. papíron,
esetleg elektronikus hordozón. Ezt nevezzük rövi-
den tervezésnek. A második az „álom” anyagba
öntése, a kivitelezés. Az építészirodák az elsõ
részt végzik, tehát errõl kell tovább gondolkod-
nunk. A tervezés igen bonyolult folyamat. Össze
kell gyûjteni az igényeket és a hozzá kapcsolódó
adatokat, majd ezek halmazában kell szakmai és
jogi feltételeknek megfelelve rendet teremteni.
Csak a rend vezethet el az igények harmonikus,
kiegyensúlyozott kielégítéséhez. Harmonikusnak
lenni alapvetõen azt jelenti, hogy szépnek lenni. A
mai ember sokkal tisztábban fogja fel szépségnek
a rendet, a harmóniát. A belsõ rendetlenség az
építészet betegsége, ha nem a halála. Lehet-e har-
monikusat, tehát szépet létrehozni úgy, hogy a
tervezés és kivitelezés rendszertelen és szerve-
zetlen? Biztosan állítható, hogy nem. A szervezési
készséget, a rendszeretetet kaphatja valaki a 
természettõl ajándékba, vagy valamilyen módon
magára kell azt vennie. Még nagyobb a kihívás, 
ha nem magántervezõként dolgozik az építész,
hanem egy egész tervezõcsoportot kell irányíta-
nia, ráadásul társtervezõkkel együtt.

Természetesen egy kész épület legfontosabb
tulajdonsága a használhatóság, tehát megfelelés
az igényeknek. Gondoljunk pl. egy iskolára vagy
egy piacra. Ha még szép is egy ház, és gyö-
nyörködni tudunk benne, az „hab a tortán”. A
tehetséget, mely ezt a pluszt adja, rendszerekkel 

– legyen az a legkorszerûbb minõségirányítási 
rendszer – nem tudjuk befolyásolni, a funkcioná-
lis kívánalmaknak mindenben megfelelõ épület
létrejöttét azonban igen. A használhatóság fogal-
ma egyszerûnek tûnik, de nem az, mert teljesü-
léséhez végtelenül sok apró tényezõ szükséges.

Vegyük példának egy könyvtár megvalósítását. 
A következõk biztosan szükségesek ehhez:

– jogi rendezettség (pl. tulajdonviszonyok),
– engedélyek a hatóságoktól,
– egy épület, megfelelõ alapterülettel,
– megfelelõ teherbírású tartószerkezetek,
– épületgépészet (fûtés, víz, energiaellátás,

csatorna stb.).
De ez még nem minden. Jön hozzá még más is, 
pl. vagyonvédelem: ellenõrzõ kamerák, mágnes-
kapuk stb.

Ha csak ezt a példát gondoljuk végig, látjuk,
hogy valamilyen rendszer használata nélkül
elképzelhetetlen mindennek megfelelni.

Többféle, a tervezéshez használható rendszer,
módszer van:

– munkamódszerek,
– mûszaki elõírások,
– szervezeti szabályozások,
– ellenõrzési rendszerek,
– alkalmassági tesztrendszerek a munkatár-

sak kiválasztásához (humánpolitika),
– iratkezelési szabályzat,
– törvények, jogszabályok, rendeletek (szerzõ-

déskötés, ajánlatadás, felelõsségbiztosítás,
szellemi termékhez fûzõdõ jogok)

és még sok egyéb. Bizony, ez túl sok egyszerre,
ráadásul helyenként egymásnak is ellentmon-
danak.

Van azonban egy olyan eszköz, mely a fel-
soroltak mindegyikét lehetõleg magában foglalja,
és az ellentmondásaikat összebékítve egyetlen
irányítási rendszert alkot.

Ez az ISO 9001 szabvány, amely a minõség-
irányítási rendszerekkel kapcsolatos követelmé-
nyeket tartalmazza.

Tehát a címben feltett kérdésre a válasz: IGEN!
A szabvány segítséget nyújt a felvetett problé-

mák megoldásához, de a rendszert testre szabva
kell kialakítani, hogy jól használható legyen.

Kell-e „ISO” egy építészirodának?
– Barna Krisztina*–

„…ipari és technikai magasabb qualitás nélkül az épület nem lehet
mûvészi, az épület fogalma már eleve kizárja a pongyolaságot s itt

kell, hogy elváljanak útjaink a többi mûvészetek útjától.”
Alpár Ignác

* Szent István Egyetem, Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolai Kar.
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Milyen minõségirányítási rendszer kell az építész-
irodáknak?
A szabályozásnak le kell fedni a tervezési feladat
összes részletét, a megbízás elnyerésétõl a tanul-
ságok levonásáig, egészen az archiválásig.

Amikor az építész fejében megszületik a döntés
arról, hogy irodájában kialakítja az ISO 9001
szabványnak megfelelõ minõségirányítási rend-
szert, a tervezés oldaláról az alábbiakat kell át-
gondolnia:

– az ajánlatadás és szerzõdéskötés lépéseit,
mind a megbízó, mind az altervezõk irá-
nyában;

– a tervezés elvi lépéseit: elõkészítés, koncep-
ciókialakítás, a tervezési munka és koordi-
nálása stb., az ezekhez tartozó ellenõrzés
fázisait, valamint a tervezõk felelõsségi és
hatáskörét;

– az általános irat- és dokumentumkezelést,
mind a papír, mind az elektronikus adathor-
dozók tekintetében.

Természetesen a szabvány még számos követel-
ményt tartalmaz, amelyeket nem lehet megkerül-
ni, de értelemszerû teljesítésük a késõbbiekben
segítséget jelenthet a cég számára.

A tervezõirodákban, ahol inkább tervezésrõl,
mint fejlesztésrõl beszélünk, a szabvány tervezés
és fejlesztés pontjából a fejlesztést el lehet hagyni.
Akkor lehet racionálisan kiépíteni egy minõség-
irányítási rendszert, ha a „termék” fogalmát
egyértelmûen meghatározzuk. A tervezõirodák
jellegzetes terméke – nevezhetjük szellemi ter-
méknek is – a tervdokumentáció. A szabvány
alapvetõ célja, hogy ésszerûbbé, áttekinthetõbbé,
szervezettebbé tegye a cég mûködését, de semmi
esetre sem bonyolultabbá, és még véletlenül se
fölösleges papírhalmazok gyártását eredmé-
nyezze. Tehát a mûszaki tervezés elvi folyamatát
kell szabályozni – amellett, hogy a szerzõdés min-
den esetben más és más feladatra szól – úgy, hogy
egyben megfeleljen a szabvány „7.3. Tervezés és

fejlesztés” c. pontjában foglalt követelményeknek.
A tervezõirodákban a minõségirányítási rendsze-
rek kidolgozásánál nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy ott alkotó munka folyik, amit maga-
san képzett mérnökök végeznek, és az irodák
többnyire kis létszámmal mûködnek. Nem célsze-
rû ezért a minõségirányítási dokumentáció apró-
lékos részekre bontása. Ha például még a
„pertlis” dosszié összekötését is munkautasítás-
ban szabályozzuk, akkor több száz oldalnyi
iromány is elõállhat, melyet mindenki fölösleges-
nek tart majd, és ürügyül használ, hogy az egész
ügy komolyságát megkérdõjelezze.

Ugyanakkor sok fontos dolog elsikkad, ezek
közül csak néhányat említenék:

– A szabvány 7.3. pontja követelményének
kielégítése, azaz az átvizsgálás, az igazolás
(verifikálás) és érvényesítés (validálás) pon-
tos értelmezése a tervdokumentációk felépí-
tésének megfelelõen.

– A cégek rendszerint nem szabályozzák az
adatszolgáltatás- a munkaközi és a kész ter-
vek ellenõrzését. 

– A hagyományos iratkezelés és a számítógé-
pen történõ adat-, ill. irat- és tervkezelés, az
archiválás szabályozása sem elég átgondolt.

– A számítógépes hálózaton dolgozó irodákban
az egységes könyvtárszerkezetek kialakítása
– amely egyértelmûen segíti a munkák át-
tekinthetõségét – szintén nem átgondolt.

– Az átvizsgálás, módosítás, érvényesítés fo-
galmának pontos meghatározása a doku-
mentumok és tervek esetén.

A nehézségek ellenére kétségtelen, hogy az
egységes európai piacon a magyarországi ter-
vezõirodáknak is szüksége van a nemzetközileg
elismert minõsítésre, amely elfogadhatóbbá teszi
õket a külföldi partnerek számára. A Magyar
Építész Kamarának remélhetõleg sikerülni fog a
közeljövõben közös állásfoglalást kialakítania
ebben a kérdésben.
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Az építési projektek minõségtervezése az egész
folyamat eredményes és hatékony lebonyolításá-
nak eszköze.

A projektminõségterv az egyes építési tende-
reknél a pályázó felkészültségét és minõség-
tudatosságát bizonyítja az elbírálók számára, és a
mûszaki felkészültség értékelésekor fontos érté-
kelési szempont.

A projektminõségtervek elkészítéséhez szem-
pontokat adnak az egyes EU-támogatásoknál
használt eljárási rendek, pl.: PHARE, ISPA,
SAPARD, FIDIC vagy az MSZ EN ISO 9001:2001
szabvány, egyes módszertani kérdésekhez az 
ISO 10 005 Irányelvek a minõségi tervekre és az
ISO 10 006 „A projektmenedzsment minõség-
biztosítási irányelvei” adnak útmutatást.

Az építésszervezésben kialakult szakmai gya-
korlat, a hatályos jogszabályok és az elõzõekben
hivatkozott szabványok és irányelvek figyelembe-
vételével mutatjuk be a továbbiakban a folyamat
egységes kezelésének egy példáját.

Az építési projekt jellemzõi
Sajátos és összetett folyamat, melyet az építtetõ
által kitûzött célok elérésére végeznek: 

– egy sor összehangolt és szabályozott tevé-
kenységsort tartalmaz, melyekre vonatko-
zóan kezdési és bejezési idõpontok, konkrét
követelmények vannak meghatározva;

– tervezésénél és megvalósításánál figyelembe
kell venni az idõ, költségek és az erõforrások
korlátait;

– általában sok szervezet együttmûködése
szükséges a megvalósításhoz. 

A folyamat megtervezése és kézben tartása jelen-
tõs hatással van a végsõ minõségre és az ered-
ményességre.

Igen sokrétû tevékenységet ölel fel, sokfajta
képzettséget igényel, ezáltal sok, sokszor
egymásnak is ellentmondó szemléletet, érdeket
testesít meg, melyeket folyamatosan össze kell
hangolni a projekt céljainak megvalósítása
érdekében. 

Az egyes jogszabályok az alaprendeletre utal-
nak, a jogszabályfigyelõ rendszerekben a módosí-
tásokkal egybeszerkesztve találjuk meg. 

A fõbb résztvevõk csoportjai és jogosultságuk
szabályozása:

– építtetõ, beruházó, 
– közbeszerzés-lebonyolítók,
– projektmenedzser,
– építési szakértõk, konzulensek,

jogosultság a 159/1997. (IX. 26.) kormány-
rendeletben

– mûszaki ellenõrök,
jogosultság a 158/1997. (IX. 26.) kormány-
rendeletben

– finanszírozók, pénzintézetek,
– tervezõk (építész, statikus, szakági ter-

vezõk),
jogosultság a 157/1997. (IX. 26.) kormány-
rendeletben 

– hatóságok (építési, szakági),
– közmûszolgáltatók,
– fõvállalkozó, társvállalkozók,

a felelõs mûszaki vezetõk jogosultsága az
51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együt-
tes rendeletben

– alvállalkozók, beszállítók.

A projektterv készítésére különbözõ megbízásból
és szakaszban kerülhet sor:

– az építtetõ részérõl a projekt indításakor,
– a projektmenedzser részérõl a teljes projekt

megvalósítására és kézben tartására, mû-
szaki ellenõrzésére,

– a generáltervezõ részérõl a tervezési
munkák összehangolására,

– a fõvállalkozó részérõl a tenderanyag
összeállításakor és azt követõen a projekt
lebonyolítása során,

– egyes vállalkozók (alvállalkozók) részérõl a
részprojektek megvalósításakor.

A projekt tervezése többmenetes folyamat, mely-
ben az információk bõvülése és a megvalósított
részek figyelembevétele egy-egy újabb verzió
kiadását teszi szükségessé. 

A projektminõségterv alkalmazásával annál
nagyobb eredményt érhetünk el, minél korábbi
fázisban és a projekt minél teljesebb lefedésére
készítjük el.

Az építési projektek irányítása, 
különös tekintettel a minõségre

– Zilahy János Péter*–

* Építési, minõségügyi szakértõ, Zilahy Consulting International Kft.
A cikk az MMT V. Építésügyi Konferenciáján, Hévízen 1993. március 31-én tartott elõadás szerkesztett változata.
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A projekt minõségterve olyan dokumentum,
amely felsorolja azokat a tevékenységeket, ame-
lyek a projekt céljainak eléréséhez szükségesek:

– a tevékenységek kapcsolatait, ütemezését,
– a végrehajtásukért felelõsöket, kapcso-

latukat,
– a végrehajtás követelményeit, dokumentu-

mait,
– a dokumentumok jóváhagyását, elosztását,

módosítását,
– a teljesítések elfogadásának módját, vizs-

gálatokat, dokumentálásukat.

A projektminõségterv a projekt megvalósításának
egyik alapvetõ vezérdokumentuma.

Megjelenési formáját a projekt összetettsége,
volumene és a projekt résztvevõinek irányítási
kultúrája egyaránt meghatározzák.

Két fõ része van:
– az egyik a projekt vezetésére és az együtt-

mûködésre, humánerõforrásokra, minõség-
irányításra vonatkozik. Részei: 
– a projekt célja, 
– a projekt vezetése, szervezete,
– közremûködõk, együttmûködés,
– humánerõforrások, oktatás, képzés, beta-

nítás,
– külsõ-belsõ dokumentumok kezelése

(az ISO 9001:2000 szabvány 4. fejezet sze-
rint, a projektre vonatkozóan);

– a másik a projektre mint termékre és a rész-
feladatok összehangolására vonatkozik. Részei:
– a projekt fõbb adatai, követelmények, 

teljesítéskori átvételi követelmények, doku-
mentálási igény,

– a projekt logikai szerkezete, felépítése,
– idõ- és költségütemezés, monitoring,
– anyagok, berendezések, egyéb tárgyi erõfor-

rások,
– ellenõrzés és vizsgálat, 
– nemmegfelelõség, hibajavítás, helyesbítés,

megelõzés,
– projekt-utóértékelés.

Az építési projekt fõbb szakaszai
Ezek a következõk:

– az építtetõi igények meghatározása, 
– a projektminõségi terv összeállítása, projekt-

elõkészítés,
– mûszaki tervezés, tender elõkészítése, le-

bonyolítása, értékelése,
– szerzõdéskötés a fõvállalkozóval,
– a kivitelezés tervezése, megvalósítása, ellen-

õrzése,
– mûszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés,
– a projekt értékelése.

Most –  a gyakorlati tapasztalatokra építve – ve-
gyük sorra egy projekt tervezési és megvalósítási
szempontjait.

Az építtetõi igények meghatározása
A projekt céljának és a megrendelõi követelmé-
nyeinek meghatározása a projekt tervezésének
alapvetõen fontos bemenõ adata. 

A projekt célja az építtetõnek a projektre vonat-
kozó funkcionális, esztétikai és teljesítmény-
követelményeinek kielégítése, a megvalósítók
gazdaságossági és eredményességi céljainak egy-
idejû megvalósításával. 

Az építményekkel szemben támasztott általá-
nos követelményeket a 89/106 EGK irányelv 
(Építési direktíva) határozta meg elõször, melyet
a hazai jogrendszer is átvett (pl. OTÉK), ezek a
következõk:
1. Mechanikai ellenállás és szilárdság.
2. Tûzbiztonság.
3. Higiénia, egészség- és környezetvédelem.
4. Üzembiztonság.
5. Zajvédelem.
6. Energiatakarékosság és hõszigetelés.

A projekt megvalósításához kapcsolódó szabvány-
és jogszabályi követelmények meghatározása
bemenõ adatként elengedhetetlenül fontos, mivel
ez a szerzõdében az igények pontos értelmezé-
sének eszköze, másrészrõl a teljesítés munkaközi
vizsgálatának és végsõ elfogadásának követel-
ményrendszerét is meghatározza.

A megrendelõi igényeket, szakértõk bevonásá-
val, általában programtervben, megvalósítható-
sági tanulmányban foglalják össze.

Projekt-elõkészítés
A programterv alapján a mûszaki megvalósítás
helyszínének kiválasztását, alkalmasságának
vizsgálatát, a további tervezéshez szükséges ada-
tok meghatározását tartalmazza:

– a szakági vizsgálatokat (forgalom, hidroló-
gia, talajmechanika stb.),

– felméréseket (geodézia, állapotfelmérések), 
– a területrendezési és szabályozási terv

elõírásait, 
– a pénzügyi megvalósítás vizsgálatát.

Tender elõkészítése, lebonyolítása
Amennyiben a projekt megvalósítási értéke ezt
elõírja, a mindenkor hatályos közbeszerzési tör-
vényben foglalt eljárás szerinti feladatokat fog-
lalja össze. 

Az ajánlatkérés alapja tender-, építési engedé-
lyezési vagy kiviteli tervdokumentáció, melynek
része a megvalósítási költségek becslése az épít-
tetõ részére.
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A mûszaki dokumentáció elkészítésének fõbb
feladatai: 

– tervezõ kiválasztása, megbízása;
– tervezõi szerzõdés, melynek fontos része a

tervezési folyamat megtervezése (tervezési
bemenõ adatoknál az építtetõi igények mel-
lett az alkalmazott szabványok és a projektre
vonatkozó jogszabályok felsorolása, a ter-
vezõi egyeztetések tartalmának meghatá-
rozása, a tervek elfogadási kritériumainak
meghatározása, tervmódosítások azonosí-
tása, kezelése, tervezõi mûvezetés rende-
zése);

– az ajánlati dokumentáció követelményeit az
1/1996. (II. 7.) KTM rendelet és a közbe-
szerzési tv. és végrehajtási rendeletei, az
építészeti mûszaki dokumentáció tartalmi
követelményeit pedig a 45/1997. KTM ren-
delet tartalmazza;

– az építési engedélyezési eljárásról a 46/1997.
(XII. 29.) KTM rendelet intézkedik, melynek
részei a szakhatósági eljárások is.

A tervezési folyamat minõségirányítási követel-
ményeit az ISO 9001:2000 szabvány 7.1, 7.2, 7.3
fejezetében leírtak tartalmazzák. Igen lényeges
része a tervezési folyamatnak a feljegyzések
készítése, a változások nyomon követésének biz-
tosítása.

A közbeszerzés meghirdetése és lebonyolítása ön-
álló szakaszt képvisel a projektben, amely a lebo-
nyolítás fajtájától függõen magában foglalja:

– az ajánlati felhívást, 
– az ajánlati kiírást,
– az elõminõsítést,
– az ajánlatok kidolgozását, beadását,
– az ajánlatok bontását,
– az ajánlatok értékelését, ajánlat kiválasz-

tását,
– az eredményhirdetést, közzétételt,
– a szerzõdéskötést.

Szerzõdéskötés a fõvállalkozóval
A szerzõdés tárgyának körültekintõ meghatáro-
zásához pontos hivatkozás szükséges a szerzõdés
alapjául szolgáló tervdokumentációra. A feladatot
az teszi egyértelmûvé, hogy a tervjegyzéket a
szerzõdéshez mellékletként csatolják.

A vállalkozási ár, teljesítési határidõ, meg-
valósítási ütemezés és a fizetési feltételek a szer-
zõdés klasszikus elemei. 

A projektre vonatkozó elõírások, követelmé-
nyek meghatározása és tételes felsorolása a szer-
zõdésben vagy mellékletében (szabványok, jog-
szabályok, minõségi osztály) szükséges, ameny-
nyiben ezt a tervek vagy mûleírások nem tartal-
mazzák kellõ részletességgel. A szerzõdésben a

felek megállapodhatnak az adott projektre vonat-
kozó, már visszavont (érvénytelenített) szabvá-
nyok alkalmazásában is, így az esetleges hiányos
szabályozások áthidalhatók.

A felek képviselõi, jogosultságuk igazolása, a
kapcsolattartás módja, a megrendelõi észrevéte-
lek kezelésének meghatározása nagymértékben
befolyásolja a megrendelõ és a vállalkozó kapcso-
latának eredményességét.

A vállalkozó részérõl a kivitelezési munkát
vezetõ felelõs mûszaki vezetõ tevékenységét és az
építési napló vezetését az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–
GKM–KvVM együttes rendelet szabályozza.

A megrendelõ részérõl az építési mûszaki
ellenõri tevékenységet a 158/1997. (IX. 26.) kor-
mányrendelet szabályozza.

A szerzõdésben rögzíteni szükséges az átadás-
nál-átvételnél alkalmazott eljárásokat és köve-
telményeket, az ezekre adott vállalkozói biztosí-
tékokat, az átadásra kerülõ dokumentumok
meghatározását. Igen lényeges a terveknek, a
szabványoknak megfelelõ kivitelezés és a be-
épített építési anyagok megfelelõségének igazo-
lása a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KVVM együttes
rendelet szerint.

Szavatossági kötelezettséget a Ptk., az egyes
épületszerkezetek kötelezõ alkalmassági idejét 
a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–EkM
együttes rendelet, a termékfelelõsséget az 1993.
évi X. törvény szabályozza.

A szerzõdéskötéssel kapcsolatos minõségirá-
nyítási követelményeket az ISO 9001:2000 szab-
vány 7.1 és 7.2 fejezetei tartalmazzák, ennek
részeként igen fontos, hogy a vállalkozó a szer-
zõdést annak aláírása elõtt vizsgálja át, teljesí-
tésére készüljön fel, errõl készítsen feljegyzést.

Az építési kivitelezés tervezése
Az építési projekt általában egyedi feladat, ezért
irányítására építéshelyi irányító szervezetet
alakítanak ki, melyben lényeges a felelõsségek,
hatáskörök meghatározása (munkavezetés, biz-
tonság, szállítói-alvállalkozói kapcsolatok keze-
lése, változások követése).

Nagyobb projektek több létesítménybõl, mun-
kaszakaszból állnak, ezért a tervezéshez a felada-
tok összefüggéseit tartalmazó struktúra (logikai
felépítés) kialakítása szükséges. Ez képezheti az
idõ- és erõforrás-tervezés, valamint a költségmeg-
figyelés alapjait is.

Az idõ- és erõforrás-szükségleteket az elvég-
zendõ munkamennyiség alapján, normatívák és
egyéb segédletek szerint számítjuk ki.

A projekt idõtervezését a folyamatok összefüg-
géseinek figyelembevételével, megfelelõ tech-
nikák segítségével végezzük el (vonalas ütemterv,
ciklogram, hálós ütemterv stb.) (1. ábra).
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Az építési projekteknél az idõütemezés mellett a
vezérgépek és fõbb szerkezeti anyagok ütemezése
is szükséges, ezt egészítik ki az anyagtárolás, az
ideiglenes közmûellátás tervei. 

Gondolni kell az anyagátvétel helyének biz-
tosítására, a tárolási rendre, a nem megfelelõ vagy
vizsgálatra elkülönített anyagok megjelölésére és
tárolására is.

Képzett munkaerõ biztosítása, munkahelyi
oktatások (minõségirányítás, munkabiztonság,
tûzvédelem, környezetvédelem) az építéshelyi
vezetés feladata.

Folyamatos kiviteliterv-szolgáltatás esetén
ügyelni kell a tervek átvizsgálására, átfedések és

tervhiányok megállapítására és a folyamatos
munkavégzés feltételeinek biztosítására. 

A minõség-ellenõrzési és -vizsgálati terv
(EVT) tartalmazza a munkaterület átvételtõl a
mûszaki átadásig szükséges ellenõrzéseket és
vizsgálatokat, amelyek a kivitelezés megfelelõ-
ségének és szakszerûségének igazolásához szük-
ségesek. Ezek egy része jogszabályi elõírás, más
része a szerzõdésben vagy szabványokban
meghatározott követelmények teljesítésének
ellenõrzése, ismét más része a vállalkozó
munkaszervezésének megfelelõ ellenõrzése
(2. és 3. ábra).

1. ábra

Irodaépület építési ütemterve

Épitkezés helye:
Tervezõ:
Munkaszakaszok:  szintenként, befejezõ munkáknál ezen belül lépcsõházak szerint tovább osztva

Müszaki ellenõr: Felelõs mûszaki vezetõ
(FMV):

Reg:
ELLENÕRZÉS VÉGREHAJTÁSA

Ssz eelllleennõõrrzzééssii  ppoonntt
Szerkezeti egységenként

Rajzszám, vonatkozó utasítás,
,szabvány, technológiai elõírás

Belsõ
ellenõrzés

Külsõ
ellenõrzés Dátum Aláírás Dokumentálás/

intézkedés
Előkészítés MSZ 7658-2 építõipari mérettûrések, pontossági osztályok

MSZ 04-800:1998 Építõ és szerelõipari szerkezetek általános elõírásai
MSZ 04-900:1989 Építõipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei
32/1994 (XI.10) IKIM r.: Az Építõipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Tervdokumentáció és
változások munkahelyi
ellenõrzése

45/1997 (XII.29) KTM r. az építészeti-mûszaki
tervdokumentációk tartalmi követelményeirõl
MSZ 23003:1992 Mûszaki rajzok módosítása

FMV - Tervjegyzék, minõségügyi feljegyzés
Építési napló,
Eltéréskor hibalap

1

Munkaterület átvétel E-1
51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM r. az építõipari
kivitelezési tevékenység …..

FMV Mûszaki ellenõr Munkaterület átvételi jkv
Állapot felvételi jkv
Építési napló.

Kitûzés E-1, E-2, S-1 FMV Geodéta,
Mûszaki ellenõr

Kitûzési vázlat, jkv.
Építési napló

2

Ideiglenes
melléklétesítmények

FMV -

3 Bontási munkák MSZ 04-905:83 Építõipari bontási munkák
biztonságtechnikai követelményei

FMV -

2. ábra
Ellenõrzési- és vizsgálatiterv-kivonat
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A kivitelezési munkák
A munkavégzéshez szükséges dokumentációk a
munkavégzés helyén álljanak rendelkezésre (ter-
vek, szabványok, utasítások, egyéb követelmé-
nyek, megrendelések, szerzõdések).

A saját munkatársak és az alvállalkozók dolgo-
zói ismerjék a feladatot, a követelményeket és 
a biztonságos munkavégzést, ezekre kapjanak
munkahelyi oktatást.

A munkaterület átvételekor a vállalkozó gyõ-
zõdjön meg a megrendelõi vállalások teljesítésé-
rõl és az akadálymentes munkaterület rendel-
kezésre állásáról. Amennyiben az építés a kör-
nyezetben állapotváltozást idézhet elõ, készül-
jön állagfelvétel, lehetõleg képi rögzítéssel
alátámasztva (fénykép, videó). Az épületek ki-
tûzését szakember (geodéta) végezze, és készít-
sen kitûzési vázlatot, melyet naplómelléklet-
ként csatoljanak. A kitûzési pontokhoz készül-
jenek õrpontok is, amelyek segítségével a
kitûzött állapot az építkezés befejezéséig legyen
rekonstruálható.

Az építési naplót a munkaterület átvételekor
nyissák meg, és vezessék folyamatosan. Minden
elõírt eseti bejegyzés és lényeges feljegyzés legyen
rögzítve. A naplómellékletek legyenek a naplóban
rögzítve bejegyzésként is (ne csak a nyilvántartási
részben), és a naplómellékletek között az anyagok
megfelelõségigazolásai is legyenek kigyûjtve. 

A naplót a mûszaki átadás befejezésekor le kell
zárni és megõrzésérõl gondoskodni.

Az anyagokat szabványos megnevezéssel kell
beszerezni, és a minõség igazolását követelni kell.
A tényleges átvételi helyen és idõpontban az
anyagok mennyiségi és minõségi átvételét el kell
végezni és dokumentálni. Az anyagok és szerke-
zetek állagmegóvását a megrendelõnek történõ
átadásig biztosítani szükséges.

Az alvállalkozók kiválasztásának és minõsíté-
sének rendjét meg kell határozni és legalább
évente felülvizsgálni. A vevõ érdekeinek biztosí-
tására az alvállalkozók „kézben tartása”, a meg-
felelõ és stabil kapcsolatok kialakítása a fõvál-
lalkozó feladata.

Az 1991. évi XLV. törvény III. fejezete hatá-
rozza meg a joghatással járó mérések fogalmát.
Joghatással járó méréseket csak hitelesítõ akk-
reditált szervezettel, kalibrált mérõeszközökkel
szabad végeztetni. A mérõeszközöket egyedileg
azonosítani kell.

A kivitelezési folyamatra, a beszerzés és a
mérõeszközök kezelésére vonatkozó minõség-
irányítási követelményeket az ISO 9001:2000
szabvány 7.4–7.6 fejezetei tartalmazzák.

A kivitelezési munkák ellenõrzése
Az építési munkák egyedi jellege miatt a projekt
mûszaki tervei, a munkákra vonatkozó elõírások

Ellenõrzés Megfelel elõirt paraméterek mért

Ssz tárgya idõpontja ∅  Vizsgálat módja, eszköze Meghatározása kívánt
érték

érté
k aláírás

Tervek átvizsgálása, módosítás beillesztése (ha
van)

átvizsgálás

Balesetvédelmi elõírások szemrevételezés

1.

Munkaterület átvétel szemrevételezés
2. Ideiglenes melléklétesítmények szemrevételezés
3. Bontási munkák után terület méretellenõrzése mérés E-2 Terv szerinti méretek

ALAPOZÁS
Cölöpök kiosztása mérés
Alapozási sík, mérés
Anyagok átvétele,
Betonacél, zsaluzóanyagok

Dokumentumok ellenõrzése,
szemrevét.

B 60.50

Vasszerelés ellenõrzése S-1, S-2
Betonátvétel, betonozás Dokumentumok ellenõrzése,

szemrevét.
C12-16/KK 86,35m3

Beton mintavétel, próbatestek próbatest 1x3 db

4.

Próbatestek vizsgálati eredmény laborvizsgálat
5. Földmunkákhoz az épület kitüzése mérés
6. Dúcolás szemrevételezés
7. Sáv és pontalapok,

Kitüzések: magasság
Alaptestek tengelyvonalai, méretei

mérés S-1, S-2

8. Földkiemelés, alapozási sík ellenõrzés Mérs, szemrevételezés
9. Alaptestek zsaluzása méretell. Mérés, szemrevételezés S-1, S-2
10. Alaptestek vasszerelése Szemrevételezés, mérés Megengedett

méreteltérések:
Fõvasbetét

Kengyelek a fõvasbetét
irányában

10 mm
30 mm

Alaptestek betonátvétel, betonozás Dokumentumok ellenõrzése,
szemrevét.

C16-16/KK 260,20 m3

Beton mintavétel, próbatest Próbatest

11.

Próbatestek vizsgálati eredmény laborvizsgálat
12. Kavics feltöltés Szemrevételezés
13. Szerelõbeton betonozás szemrevételezés C6-16/FN 60,30 m3

3. ábra
Szerkezetépítési munkák – Checklista
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(jogszabály, szabvány, szerzõdés) és az építésszer-
vezés (ütemterv) figyelembevételével készíttetjük
el az ellenõrzési és vizsgálati tervet és ezek rész-
letes végrehajtására szolgáló ellenõrzési listákat.

Ezekben szerepelnek mind a kötelezõen elõírt
vagy a projektre külön meghatározott külsõ és
belsõ ellenõrzések egyaránt:

– a folyamatosan átvett kiviteli tervek ellen-
õrzése,

– a beszerzési követelmények ellenõrzése,
– az anyagok, szerkezetek átvételi ellenõrzése,
– a folyamatközi ellenõrzések és vizsgálatok,

méretellenõrzés, tervnek, szabványnak való
megfelelõség, eltakarásra kerülõ munkák
stb.,

– igazoló dokumentumok megléte, feljegyzé-
sek elkészítése,

– a mûszaki átadást megelõzõ belsõ átadás-
átvételi vizsgálat.

Amennyiben az ellenõrzések hibát, nemmeg-
felelõséget állapítanak meg, az okokat megálla-
pítjuk, és intézkedünk a hibajavításról, helyes-
bítésrõl, megelõzésrõl.

A nemmegfelelõségek elõfordulásainak elem-
zése és a rendszer javítására tett hatékony
intézkedések biztosítják a minõségirányítás egyre
jobb teljesítõképességét.

Az ellenõrzésre, mérésre, elemzésre, intézkedé-
sek megtételére vonatkozó minõségirányítási
követelményeket az ISO 9001:2000 szabvány 
8. fejezete tartalmazza.

Mûszaki átadás, átvétel, üzembe helyezés
A szerzõdésben vállalt kötelezettségek teljesíté-
sét, a tervnek és a meghatározott egyéb követel-
ményeknek való megfelelést az építtetõ, az enge-
délyezõ hatóság(ok) és a jövõbeli üzemeltetõ a
mûszaki átadás-átvételi eljárás keretében vizsgál-
ja meg. Az eljáráson a fõvállalkozó és alvállalkozói
az átadók. A szerzõdésben meghatározott átadási
dokumentumokat az eljárás során a megrendelõ
részére át kell adni.

A sikeres mûszaki átadás-átvételt követõen
kerül sor az egyes technológiai berendezések
üzemi próbáira, próbaüzemelésére, és végül az
építési projekt tárgyának üzembe helyezésére.

A projekt értékelése
Az értékelés szempontjai:

– hogyan teljesültek a projekt céljai (a me-
nedzsmentre és a projektre mint termékre
vonatkozóan),

– hogyan valósultak meg a határidõk, költ-
ségek és egyéb elõírt paraméterek; ha
eltérések vannak, mi az okuk?

– mennyire elégedett a vevõ, vevõelégedettség-
mérési módszerünk hatékony-e?

– auditok, vizsgálatok megállapításainak elem-
zése,

– összefoglaló megállapítások, intézkedések.

Záró gondolatok

A feladat szépsége
A projekt megtervezése, irányítása és megvalósí-
tása nagyívû alkotói feladat.

A megvalósítás szervezett és dokumentált mód-
ja a célok megvalósítását biztosítja, az eltérések
értékelhetõk, és idõben van mód intézkedésekre.

Az egyes fázisok szereplõi változnak, a terv
alapján a kapcsolatok jól biztosíthatók.

Az összefüggéseket is tartalmazó terv ismere-
tében a változások kihatásai a végeredményre fel-
mérhetõk.

Buktatók
Nincs összefogó szabályozás az építésre (mint a
VOB, beruházási kódex, kivitelezési szabályzat
stb.).

Az építés sajátosságait figyelembe vevõ köz-
beszerzés gyakorlata nem kiforrott.

Az építésiszabvány-rendszer drasztikus átala-
kulásban van, több száz – eddig gyakran használt
– építési szabványt vontak vissza, az új EU-kon-
form szabványok jelentõs része csak angol nyel-
ven elérhetõ.

Az építésiprojekt-menedzsment széles körû
ismereteket és képességeket kíván, mégsem ön-
álló szakértõi terület. 

A projektben közremûködõk összehangolására
kompetencia és kölcsönösen nagy tolerancia szük-
séges.

Remények
A közbeszerzési törvény végrehajtási szabályo-
zása kiterjed építési célú közbeszerzésekre is.

Készül az átfogó szabályozás, az új „építési
kódex”.

A kamarai tervezési és szakértési területek
módosításánál önálló szakterületként sorolják be
az építésiprojekt-irányítás és minõségirányítás
tervezését is.

Teendõk
A projektet az építtetõ és a közremûködõk
kezeljék egészként.

A résztvevõk ismerjék meg a kapcsolódó
területeket is, és törekedjenek a közös célok
elérésére. 

Az építési szakmai közélet hozza helyre a
szabályozások és a gyakorlat ellentmondásait és
hiányosságait.
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Örökzöld, aktuális téma
A cím mögött egyértelmû háttér a minõség prob-
lémája. Eltekintve attól, hogy a rossz minõségû
teljesítménynek súlyos esetekben büntetõjogi
(vagy szabálysértési) következményei is lehetnek,
– itt most csak a vállalkozási szférában, annak
sajátos mikrovilágában, a szerzõdés hibás teljesí-
tését érintõ kérdéskör taglalása merülhet fel. A
makroszintû jogszabályi rendezés ennek lebonyo-
lítási módozatait alapozta meg. A gazdaság egé-
szében (lényegében a társadalmi viszonyokban) és
a szerzõdéses rendszerben együttmûködõ felek
között egyaránt megjelenik a tartós minõségi tel-
jesítés kölcsönös érdeke. A kölcsönösség akkor is
fennáll, ha az érintettek más és más nézõpontból
vezetik le saját érdekeltségeiket.

A következõkben elsõdlegesen az érdekeltség
sokrétûségével szeretnék foglalkozni. Miután a
konferencia résztvevõi sokéves szakmai ismeret-
tel és gazdag gyakorlati tapasztalattal rendel-
keznek, így a jogszabályi elõírások és az eljárási
folyamatok tételes részletezése felesleges. Cél-
szerû lehet, természetesen az építõipar oldaláról –
némileg az elméleti háttérre építve –, a témakör
összetett voltát a makro- és a mikrovilág, ezen
belül a jogszabályokból adódó egységes szem-
léleten keresztül elemezni.

A mindennapokban alkalmazott fogalmak
A cím három fogalma köré csoportosult jogszabá-
lyok – kölcsönös egymásra utaltsággal – az építõ-
ipari aktivitás egyik érzékeny csomópontjával, a
megvalósított létesítmény minõségi használható-
ságával foglalkoznak. Tulajdonképpen úgy is fo-
galmazhatnánk, hogy a jog csak a tisztességes
mestermunka iránti felelõsségre kíván apellálni.
A fogalmak részben átfedik, ill. takarják egymást,
bár a garancia és a szavatosság az e célt elérõ, biz-
tonságot nyújtó végrehajtási eszköznek, az alkal-
massági idõ pedig a közigazgatási szabályként
mûködõ hivatalos segédletnek szerepét tölti be.

A garancia és a szavatosság a magyar szóhasz-
nálatban (egyéb szinonimáival, mint a jótállás,
más típusú esetek között a kezesség, az óvadék, a
kaució elnevezéssel) jelenik meg. Az építõiparban
a köréjük csoportosított jogi eljárás gyakorlatilag
az elkészült és átadott építmények rendeltetés-

szerû, zavartalan használatát kötelezõen elõírt
vagy önkéntes vállalással szavatolják, biztosítva a
használó jogát, hogy ellenkezõ esetben, meghatá-
rozott idõkereten belül, a zavartalanság vissza-
állítását a kivitelezõ anyagi terhére érvényesít-
hesse.

Garancián a köznyelv – és az építési szakma is
– gyakorlatilag a jótállást mint a szerzõdési mel-
lékkötelezettség, a klasszikus polgári jog jogin-
tézményét érti.1 A jótállás intézménye mûködhet
jogszabályi kötelezésre alapítva vagy (eredeti tár-
sadalmi szerepe szerint) a vállalkozó üzletpoli-
tikájának szerves részeként, szabad elhatározás-
sal alkalmazott biztonsági szelepként.

A szavatosság2 (gyakran jótállásnak is nevezve)
mint biztonsági eszköz ugyancsak e körben
jelenik meg. Az építés során felhasznált anyagok,
szerkezetek, felszerelések és berendezések vonat-
kozásában meghatározott – az építõk terhére
irányuló – alkalmassági idõre kötelezõen terjeszti
ki a felmerült hibák kijavítási kötelezettségét. 
A kötelezõ alkalmassági idõ a „garancia alias
jótállás” és a „szavatosság” érvényesítési idõtar-
tamát hitelesíti. 

A kialakult biztonsági rendszer
A rendszer kifejezés használata mindenképpen
célszerû, mert az általános jellegû, széles körben
és kötelezõ jelleggel megjelenõ szakmai követel-
mények makro- és mikroszinten egyaránt jól
érzékelhetõ rendszer keretei között testesítik meg
a viszonylag egyértelmû biztonságot, vagy leg-
alábbis erre törekednek. E problémakör fõként 
az érdekérvényesítés vetületében jelenik meg.
Alkalmas-e a létesítmény zavartalan használatra?
Maradéktalanul teljesültek-e a szerzõdésben vál-
lalt feltételek? Hibás-e a teljesítés? Mennyiben
vétkes ebben az építõ? Ilyen és ehhez hasonló kér-
dések merülnek fel rendszerint egy-egy tényleges
eljárás megkezdésekor. Hibás teljesítésrõl3 akkor
beszélünk, amikor a létesítmény nem nyújtja az
általában elvárható, ésszerû használat bizton-
ságát, azaz a teljesítés idõpontjában nem felel meg
a vonatkozó szakmai követelményekben meg-
határozott tulajdonságoknak.

A célkeresztben az érintett felek között ki-
alakult építõipari cselekvés eredménye áll. Ezeket

Garancia, szavatosság, kötelezõ alkalmassági idõ*

– Dr. László Tivadar**–

** A cikk a VIII. Építésügyi Konferencián elhangzott elõadás szerkesztett változata.
** e-mail: llambda@axelero.hu; tel.: 386-8903.

1 A Ptk. egyébként csak a bankgarancia esetében használja nevesítve a garancia kifejezést.
2 Gyakran használják a kellékszavatosság kifejezést is.
3 Ebben az értelemben az 1993. évi X. törvény 2. §-ára utalva.
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próbálják rögzíteni az építési szerzõdések, s ezt
szolgálják a jogszabályok. A rendszer maga átfogó
– divatos szóval akár – globálisnak is nevezhetõ. 
A meghatározó tényezõk a felépített (felépítendõ)
építmény használója, a közösségi érdekeket
sokrétûen gondozó közhatalom és az építési szak-
ma érdekeit tükrözik. A rendszer egyszerûsített
mûködési sémáját az alábbiak érzékeltetik.

Az igények kielégítése során a használó és az
építõ közötti – szerzõdésen alapuló – polgári jogi
jogviszony keletkezik. A közöttük létrejövõ nyil-
vánvaló érdekviszony tényezõinek egyeztetési
sikere alapvetõ! A közhatalom (szerzõdéseken
kívüli) hatása kétségbevonhatatlan. A kötelezõ
jogszabályok a cselekvésben érdekelteket közvet-
len tettre ösztönzik, közvetve pedig a minõségi
feltételekre fejthetnek ki hatást. A sémában ezért
próbáltuk meg a közhatalmi érdekeltséget leg-
alább két nagyobb csoporttal érzékeltetni, egy-
részt az élet- és vagyonbiztonságot, másrészt a
zömmel csak közvetve várható egyéb (pl. környe-
zetvédelmi) tényezõket külön szerepeltetni. E
tényezõcsoportok számos szabállyal és egyéb
elõírásokkal testesítik meg a közhatalom érdek-
érvényesítõ szerepét. A rendszer szakmai vonat-
kozású fõ elemeit a sajátos szakmai követelmé-
nyek, a megfelelõségi igazolás (hitelesítés), az épí-
tési engedély stb. alkotják.

A használhatóság igényének reális (funkcio-
nális) követelménye elsõsorban a használó (meg-
rendelõ, tulajdonos, építtetõ) részben szubjektív
szemszögébõl jelenik meg. Ebben alapvetõk a
használó sajátos szakmai (technológiai stb.) igé-
nyei, s ezekhez simulnak az építmény létrehozási
feltételei. A használó alapvetõ érdeke, hogy a
megállapodott határidõre jól használható – minõ-
ségében is tartósan funkcionáló – létesítményt
kapjon! Ezekre koncentrálni kell az építési szer-
zõdés megkötése során!

Nagyon jelentõs a közhatalom szerepe! Meny-
nyiben képes a létrejövõ létesítmény funkcioná-

lása folyamán biztosítani a tényleges használók 
és közvetlen környezetük számára az élet- és 
vagyonbiztonságot? Alkalmas-e – fõleg közvetlen
környezetében – szavatolni az elõírt környezet-
védelmi követelményeket? Ezek az elõírások tár-
sadalmi igényként jelennek meg, jellegükhöz iga-
zodva központi állami vagy helyi közösségi szabá-
lyokban kerülnek elõírásra, biztosítva az adott

közösség tagjai iránti gondos-
kodást. A közösség érdekét szol-
gálják az élet- és vagyonbiztonsá-
got, továbbá a környezetvédelmet
szabályozó hatósági elõírások, va-
lamint az építésügyi engedélyezés
keretében az adott település terü-
lethasznosító és városképi rende-
zettségét garantáló törekvések
hatósági feltételrendszere, s nem
utolsósorban az építésügyi és más
szakhatóságok, illetõleg az építés-
felügyelet ellenõrzései.

Hasonlóképpen érzékeny té-
nyezõk azok az elõírások, ame-
lyek gazdasági és/vagy ágazati

vonatkozású szakmai követelményeket megfogal-
mazva garantálják a megrendelt létesítmény
használatának kivitelezési szemszögbõl indokolt
kapcsolati elemeit. Az idetartozó intézkedések
részben a kivitelezést végzõ gazdálkodó szervezet
vetületében (gazdálkodási forma, pénzügyi-gaz-
dasági konstrukciók stb.) nyújtanak garanciát,
részben pedig a felhasznált anyagok és szerke-
zetek, az alkalmazott kiviteli technológiák mûsza-
ki elõírásainak betartása tekintetében határolják
körül a szavatolt tennivalókat. Ezek az építési-
mûszaki és a kivitelezési tervekben, az építésügyi
engedélyben rögzített követelményekben, részben
a napi építés folyamán és az építési szerzõdésben
fejezõdnek ki. Nagyon lényeges ebben az épít-
kezés felelõs mûszaki vezetõjének (és ha van: a
mûszaki ellenõrnek) szerepe.

Az elõbbiek alkotják a funkcionális igényekhez
kapcsolódó egyedi (lényegében a felek közötti) és
az ezekhez integrált közhatalmi követelmények 
– garanciális jellegû – együttmûködési rendszerét. 

Az ágazati garancia koncepciója
A munka teljesítményének sikerét minden
szakmában az elismertség fémjelzi. Különösen
vonatkozik ez a minõség kategóriájára. A kvali-
fikáció morális, szociopolitikai és gazdaságossági
szempontból egyformán jelentõs tényezõ. Minden
szakma (szervezet és személy egyaránt) büszke
munkájára, örül sikerének, és természetesen
frusztrált a kudarcokra. Ezekkel szemben eseten-
ként egyedileg, de ellenérzéssel, sõt gyakran huza-
kodó magyarázkodással, sõt a „mundér becsületét

A leendő használó funkcionális igénye
(tulajdonos, beruházó)

Minőségre ható követelmények
(igények)

Az építési szakma követelményei
(tervező, kivitelező,

egyéb közreműködök)

Környezet-
védelem
(közhatalmi)

Élet- és vagyon-
biztonság
(közhatalmi)
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is védve”, kollektív jelleggel tiltakozik vagy ber-
zenkedik. Eltekintve most a siker pszichológiai
jóérzést keltõ hatásától, a minõségi követel-
mények elérésének és tartósságának igényét 
– akár tetszik, akár nem – a termelési cél végpon-
tjának, a fogyasztónak mint végsõ használónak
fokozott védelme követeli meg. A vásárlók jogai-
nak központi jellegû igazgatási elismerése már a
60-as években fokozottabban elõtérbe került, és a
kötelezõ intézkedések köre, ill. hatálya is folyama-
tosan bõvült. A piacgazdaságra történõ átállás,
valamint az EU-tagság érdekében – fõként a
fogyasztóvédelem nézõpontjából vállalt jogharmo-
nizáció nyomán4 – alapvetõen átalakult a hazai jog
iparirányító eszköztára a minõség érdekében a
szavatosság és jótállás kérdéskörében. A használat
oldaláról a fogyasztóvédelem igényei (itt figyelem-
be véve már az uniós gyakorlatot és követelmé-
nyeket); a termelés és termékforgalmazás tekin-
tetében pedig az összhangjuk megteremtését szol-
gáló tényezõk szerint kialakuló „igények – tech-
nikai adottságok – biztonsági követelmények”
szabályozórendszere kerültek elõtérbe. 

A hibátlan termék érdekében rendelkezõ központi
szabályok között elsõ helyen kell említeni a ter-
mékfelelõsségrõl szóló 1993. évi X. törvényt, mely
megjelölte a megkívánt teljesítményi szint eléré-
sének speciális hatósági eszközeit is. A jogszabály
elsõsorban a mûködõ jogrendszer gyakorlati
eszközeire támaszkodott. Ennek alapján változott
a szabványosítás, a minõsítés rendszere, kialakult
a termékek megfelelõségigazolása, tartalma és
formája. Korszerûsödtek a mûszaki leírások, a
technikai és technológiai követelmények. Na-
gyobb figyelem jutott az egyéb jellegû garanciális
karaktert felvetõ, más hatóságok elõírásainak
befogadására is. Mindezek egyúttal alkalmat
adnak a munkafolyamat ellenõrzésére és a hibák
intézményesített kiigazítására.

A szavatosság és a kötelezõ jótállás kötelezettsége
– jogintézményként – az elõírt alkalmassági idõ
segítségével a hibás teljesítés következménye. A
bekövetkezett tény sérti az általában elvárható
ésszerû használat biztonságát. Mindenekelõtt a
polgári jog keretei között a termékkör és az alkal-
massági idõ meghatározásával, továbbá a felek

közötti szerzõdésre és mellékkötelezettségként
szereplõ – közhatalmilag részben kötelezõvé tett –
jótállás intézményével rendezi. A törvény hatá-
lyát a törvényhozó általános értelemben – s ezen
az állásponton van az EU is az 1999/44. sz.
irányelvében – a termék ingó voltában jelöli meg.
Az építõipar szempontjából azonban a szava-
tosság és a kötelezõ jótállás esetében – éppen a
használó érdekében – részben a jogalkotás és jog-
gyakorlat folyamatában, részben a hivatkozott
EU-irányelv hazai harmonizálása kapcsán kiala-
kult egy sajátos jogértelmezés. A magyar termék-
felelõsségi törvény (1. §) is a kötelezõ jótállás
körébe bevonható – kvázi ingónak tekintett –
kategóriaként sorolja az ingatlanhoz alkotórész-
ként kapcsolódó építményeket is. A kelléksza-
vatosságban rejlõ biztosítási elemeket fokozato-
san elfogadták,5 bár a hazai szakma sokáig kitar-
tott amellett, hogy a jótállás, mint egy termék
egészére szóló sajátos kötelezettség, a lakásra (az
épület egy részére) nem terjeszthetõ ki. A korábbi
jogszabály6 azonban – részben a társasházak évek
óta mûködõ közös és elkülönített tulajdonú
részeinél kialakult gyakorlatra alapozva – beve-
zette a lakások esetében a kötelezõ jótállást is.

A minõségi munkával, ill. a hibás teljesítéssel kap-
csolatban alapvetõen azonos, ill. hasonló módon
szabályozott a szavatossági rendszer Európában
is. A következõkben, inkább informatív jelleggel,
az érvényesítés néhány karakteres irányzatára
hívnám fel a figyelmet. Az osztrák jogrendszer az
általános jellegû kötelezettségvállalás mellett van;
a svájci a rejtett hibákra nézve (viszonylag rövid
elévülés mellett) a szerzõdésszegésre épít; a német
szerint a kijavításra csak a vállalkozó szorítható;
az angol (s gyakorlatilag az amerikai) a korrigálást
a tény önmagában kényszerítõ, orvosolandó (right
to cure) kötelezettségének tekinti. Mindenképpen
említésre méltó az az áttörés, amit az EU 1999.
évi, a fogyasztó és a fogyasztási szerzõdés vonat-
kozásában hozott irányelve és idõközben a tagálla-
mok7 jogrendszerébe történõ integrálása jelent. 
A hazai szabályozás az irányelvi szabályokat a 
kötelmi jog általános részében helyezte el, kiter-
jesztve8 ezáltal hatályukat bármilyen jogállású 
felek közötti valamennyi visszterhes szerzõdéstí-
pusra, függetlenül attól, hogy milyen szolgáltatás-

4 Az EU a minõség tekintetében nem hoz a tagállamokra közvetlenül ható intézkedéseket, és 1999/44. sz. irányelvében
kezdeményezõ javaslatokat ajánl a tagállami szinten realizálódó intézkedések érdekében. 

5 Pl. a 7/1979. ÉVM–OT sz. együttes rendelet a lakóépületekkel kapcsolatos kijavítási, hiánypótlási kötbér alapjának kiszámítása.
6 53/1987. MT sz. rendelet.
7 Hazánkban a 2002. évi XXXVI. törvény realizálta.
8 Az irányelv szerint a kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályok alkalmazásában az a szerzõdés minõsül fogyasztási

szerzõdésnek [Ptk. 685. § e) pont], amelynek tárgya ingó dolog (fogyasztási cikk), és amely fogyasztó és olyan személy között jött
létre, aki a szerzõdést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.
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ra, ill. dologra vonatkoznak.9 Ugyanakkor az EU-
tagállamokban gyakran hallható olyan vélemény is
– lényegében a szolgáltatók körében –, amely sze-
rint a „fogyasztókat felnõttként kellene kezelni”. 

A minõségi munka egyedi kereteit biztosítják a
szabványok, a szakági egyéb mûszaki elõírások és
az egyes szaktevékenységeket érintõ technológiai
kérdések, valamint az ezekkel egyenértékû meg-
oldások. Ezeket egészítik ki az Étv. (1. §)10 köve-
telményrendszerével és felhatalmazása nyomán
az egyes további jogszabályok, amelyek rendsze-
rint komplex hatású engedélyekben (különféle
szakhatósági jóváhagyások útján) válnak valóra.
Ezek sorából emelkedik ki mindenekelõtt a
253/1997. (lényegesebb mód. 36/2002.) Korm. ren-
delet, amelynek IV. fejezete (50–109. § és mellék-
letei) az építmények létesítési elõírásait11 fogal-
mazta meg. Ugyancsak e kör rendszereleme a
3/2003. BM–GKM–KvVM sz. együttes rendelet,12

amelyik az építési termékek mûszaki követelmé-
nyeit és a megfelelõség igazolásának eljárását
szabályozza.

Rendelkezésre állnak azok a szabályozási esz-
közök is, amelyek a felek közötti polgári jogi
jogviszonyok kötelmi módszereit alkalmazva 
hatnak a tevékenységre. A rendszerint kétoldalú
építési szerzõdésekben fogalmazódik meg az épít-
tetõ és az építõszakmák kétirányú érdekegyez-
tetése. A megkötött szerzõdések már rendel-
keznek jogszabályilag elõírt biztosítékokkal (kel-
lékszavatosság, kötelezõ jótállás) és bizonyos
körülmények (pl. közbeszerzés, piacszerzés)
között hasonló célú mellékkötelezettségekkel. 
A piaci körülmények elemzése során bizonyos
esetekben reálisan kezdeményezhetõ, ill. elvár-
ható az építõ fél részérõl önként vállalt jótállás is.

Felkészülés az adott garanciális
kötelezettségek vállalására
Eleve tudomásul kellene venni, hogy a közhatalmi
törekvések – egyébként nemzetközi vetületben 
is – a végsõ használó eseti helyzetébõl indulnak
ki, s ezért a felmerülõ vitákban szakmailag állást
foglalók (a kirívó esetek kivételével) általában a
fogyasztó „igen” vélelmébõl közelítenek. A két
jogintézmény (szavatosság és kötelezõ jótállás)
léte és fõleg tényleges gyakorlata megköveteli az

építõipar tudatos felkészülését a várható hasz-
nálói bejelentések megfelelõ kezelésére. Elsõsor-
ban a jelenségek józan elemzését kívánó szemlélet
a legjelentõsebb. Szubjektív és objektív okok min-
den szervezési, vezetési és szakmai elõírás be-
tartása mellett sem zárhatják ki a hibás teljesí-
tést. A következményekre tudatosabban kell fel-
készülni, mégpedig mind az építés folyamata
alatt, mind a mûszaki átadás eljárása során.

Célszerû lehetne a ma esetenként egy-egy ta-
nulmány, esetismertetés stb. formájában megje-
lenõ információkat, vagyis a tényleges hibák, a
használó vagy harmadik személy miatt keletkezõ
okaik és elhárításuk (teljesítés vagy az építõ kifo-
gásának tudomásulvétele) tapasztalatait széles
körben is rendszeresítve közreadni. Ugyancsak
idõszerû lehetne – összehasonlító és szakmai
következmények levonására alkalmas célból – a
felmerülõ tapasztalatoknak a szakmai azonosság,
ill. hasonlóság, valamint a területi eloszlás szem-
pontjából történõ összefoglalása, mindebbõl ki-
folyólag az érdekelt kivitelezõknél az ismeretek
érdemi (garanciális célú) feldolgozása. A jogintéz-
mények mûködése lényegében folyamatos ellen-
õrzési zsilipet jelent: elsõsorban a beépítésre
kerülõ termékek megfelelõségigazolásainak fo-
lyamatos ellenõrzése, s szükség esetén a megfelelõ
intézkedések (ideértve az építési napló adta lehe-
tõségeket is) megtétele.

A felkészülés következõ fázisa a létesítmény mû-
szaki átadás-átvételi eljárása. Az alkalmassági idõ
kiinduló kritériuma, hogy a kötelezettség az át-
adáskori hibátlanságra épül. Innen kezdõdik! 
A kölcsönösen türelmes, ugyanakkor céltudatos
szakmai állásfoglalások révén kialakuló „hiba-
jegyzék” a határidõvel megjelölt hibák számba-
vételével nemcsak egyszerûsíti a további tenni-
valókat, hanem „szentesíti” mindkét fél egybe-
hangzó álláspontját. [Mellékesen megjegyezve –
rendhagyó, szubjektív álláspontomként – ez az el-
járási rend, vagyis amikor az átvételi eljárás kap-
csán az építõ (Ptk. 405. §) lényegében jogot és
határidõs felmentést kap a hibás teljesítésre,
némileg ellentmond a rendszerben kialakított szi-
gorú normának.] E szubjektivitástól eltekintve
ennek a „lehetõségnek” lehet további kétes érde-
me is. Az átvétel mielõbbi lebonyolítása érdeké-
ben ugyanis a kivitelezõ esetenként különösebb

9 A módosítással érintett egyes sajátos problémákra (pl.  305/A §) inkább jelzésszerûen még visszatérünk.
10 Intézkedési, irányítási hatáskör tekintetében indokolt figyelembe venni az OLÉH (135/2003., ill. 361/2004. Korm. rendeletek

vonatkozó tételeit.
11 A módosítás az eddigi „rendeltetésszerû célnak megfelelõ” igényt kiegészítette még az „akadálymentes használatot biztosító”

követelménnyel is!
12 Egyúttal hatályon kívül helyezve a hasonló tárgyú korábbi 39/1997. KTM–IKIM együttes rendeletet. 

Ezzel kapcsolatban l. külön cikkünket (szerk.).
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gond nélkül, könnyen tudomásul vehet olyan
hibákat is, amelyeket kvázi típusjellegük miatt
egy késõbbi idõpontban történõ felmerülésük
alkalmával már (esetleg joggal) vitatna. Az
átadáskor történt „sima elfogadás” azonban a
hibának a létesítmény más részén való meg-
jelenését vagy hasonló jellegét illetõen erõsen 
ronthatja már a tagadó állásfoglalás jogosságát.
Ugyanakkor a hibajegyzék alkalmas lehet olyan
gyakorlati tapasztalat levonására is, hogy a
kivitelezõ áttekintse: lehet-e a hibák között olyan,
amelyiknek karaktere a létesítmény egyéb részein
is rendszerbeli hibaként elõbb-utóbb megjelenhet.

Az igények és a valóság közötti eltérés fennfor-
gásakor (vagyis nem felel meg a kívánt vagy el-
várható tulajdonságoknak) lép be a polgári jogi
eljárás keretében a szerzõdés, azaz annak hibás
teljesítési (Ptk. 305–311. §) esete. Az észlelt jelen-
séget a kivitelezõ hibaként elismeri, s ennek
megfelelõen intézkedik, vagy elutasítja, s akkor a
keletkezett feszültség átmenetileg más megoldási
keretek közé kerül. Az elismert hiba korrigálása
céljából a felek többféle megoldás választása elõtt
állnak. Mindenkor – amennyiben az idõhatáron
belül vannak – választhatják a kellékszavatosság
intézményét vagy (amennyiben van) a jótállást.
A hiba „kezelése” szempontjából e fogalmak sok
azonosságot tartalmaznak, esetenként a napi
viták hevében össze is keverednek. Végsõ soron
nem kizárt a keletkezett kár megtérítése a Ptk.
általános kártérítési elvei (Ptk. 354. §) szerint.

Nem minden esetben áll persze rendelkezésre
ilyen bõséges választási lehetõség. A legáltaláno-
sabb eszköztár a kellékszavatosság (Ptk. 305. §).
E tekintetben nem kerül sor külön szerzõdési
megállapodásra, mert ez a hibás teljesítés ténye
miatt a szerzõdéses vállalásból eredõ alapvetõ kö-
telezettség. Az utólagos szakmai kiigazítást szol-
gáló, ma is hatályos 11/1985. ÉVM–IpM–KM–
MÉM–BkM sz., az új létesítmények, valamint a
12/1988. ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM sz., a nyom-
vonal jellegû építményszerkezetekre vonatkozó
együttes rendeletek a mellékletekben felsorolt
termékek, szerkezetek vonatkozásában 5, ill. 10
éves szavatosságot, javítási (cserélési) kötelezett-
séget vagy egyéb (jóváírás jellegû) lehetõséget
garantálnak. Az építés területén az új lakások
(lakóépületek) esetében – korlátozott keretek
között – kötelezõ jótállást ismer a 181/2003.
Korm. rendelet,13 mely a lakásokat kiszolgáló
helyiségek körét a gépkocsitárolókkal bõvítette. 
A kötelezõ jótállás körébe tartozó létesítménynél

nem kell e tényt a szerzõdésben kikötni, mert a
jogszabályi kötelezettség (Ptk. 248. § alapján)
egyébként is érvényesül. Kötelezõ jótállás esetén
korlátozásban nem lehet megállapodni. Az ilyen
szerzõdés általában semmis, illetõleg peres eljárás
esetén a bíróság a jogszabályi kötöttség elõírásait
veszi figyelembe. 

A kötelezõ jótállást elõíró speciális rendelkezések
közül még az alábbiaknak van építési vonzata. Az
egyes tartós fogyasztási cikkek, fõként az egyedi
berendezések beépítését is vállaló szerzõdéseknél
a 151/2003., valamint a lakáskarbantartás és a
javítás kapcsolatában a 249/2004. Korm. rendelet.
Az építési tevékenység jelentõs részére (a lakó-
épületeket kivéve minden egyéb építményre)
azonban jelenleg nincs kötelezõ jótállás. Ezeknél
természetes viszont a kellékszavatosság (11/1985.,
ill. 12/1988. együttes miniszteri rendeletekben
körvonalazott) jogintézményének kötelezõ hatá-
lya, és ugyancsak természetes minden területen a
szerzõdésben önként vállalt, Ptk. szerinti, jótállás
lehetõsége. Ennek tartalma (egész épületre vagy
annak bizonyos részeire korlátozva) kizárólag a
kivitelezõ fél vállalásától, ill. a felek szerzõdésben
rögzített megállapodásától függ. Hasonlóképpen
lehetõség van arra is, hogy kötelezõ jótállás esetén
is a kivitelezõ az építtetõ részére további ked-
vezményt nyújtson. Kötelezõ jótállás esetében
korlátozásban nem lehet megállapodni. Az ilyen
szerzõdés semmis, illetõleg per esetén a bíróság a
jogszabályi kötöttség elõírásait veszi figyelembe.
A vállalt jótállást és a kötelezõt meghaladó vál-
lalást már az építési szerzõdésben kell megfogal-
mazni.

A szavatosság és a jótállás érvényesítése
A Ptk. 2002. évi módosítása (részben EU-s har-
monizációként is) a fogyasztóvédelem erõsítése
céljából kibõvült a 685. § d) ponttal a fogyasztó,
azaz a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén
kívül esõ használó, és az e) ponttal a törvénynek
jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó sza-
bályait alkalmazó fogyasztói szerzõdés fogal-
makkal.

A bíróság, de újabban a Gazdasági Versenyhivatal
bírságolási gyakorlatában is az évek során nagy-
jából egységes álláspont alakult ki. A minõség
meglétét (a szükséges reparáció követelményét)
nemcsak a használó érdekében tartják elenged-
hetetlennek, hanem ezt a többi versenytárssal
szemben szükséges gazdasági tevékenységnek is
tekintik. A felmerült hiba kárfelelõsségi kötele-

13 Hatályon kívül helyezte a hasonló tartalmú korábbi, 53/1987. MT. sz. rendeletet.
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zettségének megítélésében idõnként találhatók
árnyalati eltérések (pl. egyetemleges felelõsség,
hibás teljesítésnél felelõsség kizárása külsõ
tényezõk miatt, jogvesztõ határidõ esetleges
elévülése, annak mérlegelése, hogy a jogosult
kellõ körültekintéssel felismerhette volna).

A kellékszavatosság – mint ismeretes – több mint
két évtizede az építési munkaelszámolás szerves
része. Alapvetõen a létesítmény mûszaki átadás-
átvételi eljárása alkalmával rögzítik elõször.
Alkalmazásának feltétele, hogy a teljesítés hibás-
nak minõsüljön, azaz a vonatkozó szakmai elõírá-
sok alapján megkötött szerzõdéstõl eltérjen. A
szakszerûtlen összeszerelés is hibás teljesítésnek
minõsül. Gyakorlatilag kétféle módon jelenik
meg: 
1. A mûszaki átadás-átvétel során felfedett hiá-
nyok és hibák beleférnek a Ptk. 405. § (4) bek.
megfogalmazásába, és ezért jegyzõkönyvezésük
mellett az építményt a beruházó átveszi. Késõbbi,
külön bejelentésére már nincs szükség, a tartalmi
kifogásokat elfogadottnak kell tekinteni, s az
abban megállapított korrekciós határidõt tartani
kell. Az egyéves utó-felülvizsgálat keretében
felmerülõ hiányosságok tekintetében hasonló a
magatartás. A felek közötti eltérõ nézõpontokat
az eljárás keretében döntik el. A jogosult a
kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás
arányos részét visszatarthatja.

2. Az alkalmassági idõ az átvétel hivatalos lezá-
rása napjától (a jegyzõkönyv lezárásától) kez-
dõdik. A jogosult kifogását a hiba felfedezése után
a körülmények által lehetõvé tett legrövidebb
idõn belül, de fél éven belül jogvesztõ hatály mel-
lett mindenképpen köteles a kötelezettel közölni.
Ha a jogosult igényeit menthetõ okból nem tudja
érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jel-
legénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-
ban meghatározott határidõn belül nem volt felis-
merhetõ, a szavatossági jogok kártérítési jellegû
érvényesítésének határideje a teljesítés idõpont-
jától számított egy év, tartós használatra rendelt
dolog esetében három év. Ha a kötelezõ alkalmas-
sági idõ három évnél hosszabb,14 az igény érvé-
nyesítésére ez a határidõ az irányadó. E határidõk
elmulasztása jogvesztéssel jár. A jogosított vá-
laszthat térítésmentes kijavítást vagy (amennyi-
ben technikailag lehetséges) cserét. Kijavítás vagy
csere esetében az érintett részre ismételten
kezdõdik az alkalmassági idõ. A teljesítés a felek
közötti megegyezés alapján árleszállítással vagy 
a szerzõdéstõl való elállással is megvalósulhat. 
Az utóbbi esetében azonban a jogosult kártérítési

követeléssel is elõállhat. Szavatossági jogainak
érvényesítésén kívül egyébként a jogosult más
esetben is igényelheti a hibás teljesítésbõl eredõ
kárának megtérítését, a kártérítés szabályai
szerint.

Egyidejûleg lényegében kétfajta bizonyítási teher
áll fenn. Azokban az esetekben, ahol nem beszél-
hetünk fogyasztási szerzõdésrõl, változatlan az
eddigi megoldás, tehát a vitát (szavatosság ese-
tén) a jogosultnak kell kezdeményezni. A fo-
gyasztó részérõl kezdeményezett kellékszava-
tosság esetén a bizonyítási teher idõlegesen (az
elsõ 6 hónapban) megfordul. Amennyiben azon-
ban a szavatossági ügy fejleményeként kártérítési
perre is sor kerülhet, abban már a kárösszeg stb.
tekintetében a jogosultnak kell bizonyítania.

A hiba átvételkor, ill. utó-felülvizsgálatkor
történõ észlelése vagy késõbbi bejelentése esetén
a kivitelezõ a lehetõ legrövidebb idõn belül állást
foglal. Elfogadja, s akkor nyilatkozik a reális idõn
belüli megszüntetésrõl. Elutasítja, mert a hibát a
használó rendeltetésellenes mûködése (vagy fenn-
tartási mulasztása) idézte elõ, illetõleg használati
minõsége megfelelt az átadáskor ismert technika
adott szintjének (megfelelõségi bizonylatának),
vagy a hibásnak címzett tényt a használó már
korábban is ismerte, s az átadás kapcsán nem
kifogásolta. A Ptk. új 305/A §-a bõvítette a sza-
vatossági felelõsség alóli mentesülést azzal a
kitétellel, hogy nemcsak ismerte, de „ismernie
(ésszerûen eljárva tudnia) kellett”. Mi ennek a
valóságos tartalma? Mit, milyen részletezettséget
jelent az ismeret, s hogyan kellett volna eljárni?
Nyilvánvaló, hogy ezekben az esetekben az 
„ésszerû eljárás” merül fel egyetlen helyes
megoldásnak.

A jótállás jogintézménye a gazdálkodási szférán
belül a szerzõdéses rendszer egyik garanciális ele-
me. Alkalmazási körülményeire tekintettel érvé-
nyesülési karakterisztikáját egyfelõl a kötelezõ,
másfelõl az önkéntes vállalás fémjelzi. Az elõállí-
tott termékek és a szolgáltatások minõségi biz-
tonsága céljából a közhatalom mind jobban elõ-
térbe helyezi e témák esetében a jótállás kötelezõ
vállalását. Amennyiben azonban (mert ez nincs
tiltva) a kötelezett a szerzõdésben az egészre vagy
annak egy részére többletvállalást ajánl fel, a hiba
esetében keletkezõ jogosultság nem lehet az
általánosságban megállapítottaknál rövidebb ha-
táridejû. A jótállás – lényegében tradicionális jel-
legû – térhódítása alapvetõen a vállalkozások
karakterisztikájához ösztönzõen kapcsolódó üz-

14 Az építõiparban 5, illetve 10 év.
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leti hírnév, piacszerzés vagy üzletfélmegtartás
stb. önként vállalt kötelezettségeket jelent. Fel-
merülhet pl. vállalási igényként versenytárgyalási
kiírások elbírálásakor is. 

Mindkét fajtára nézve a kötelezett a felelõsség
alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási
nyilatkozatot a fogyasztó kérésére írásban vagy
más maradandó eszközzel rögzíteni kell, és ren-
delkezésére kell bocsátani. A szavatosságjogok
törvényi szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál
megfelelõen kell alkalmazni. Ha a közvetlen
kötelezett elmarasztalására egy harmadik sze-
mély tevékenysége miatt került sor, ezt tõle a
kötelezett az eset felmerülésétõl számított 60
napon belül követelheti, feltéve, hogy a kérdéses
fél tényleges teljesítésétõl még nem telt el 5 év.
Fogyasztói szerzõdés esetében az ellenkezõ bizo-
nyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követõ
hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés
idõpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a
dolog természetével vagy a hiba jellegével össze-
egyeztethetetlen. A felek közötti vita eldöntésére
békéltetõ, választott bíróság, hivatásos szakértõi
(pl. ÉMI, Fogyasztóvédelmi bizottság stb.), ill.
bírósági állásfoglalás jöhet számításba. 

A jótállás bármelyik változata esetében azonban a
kötelezettnek vannak elõírt feladatai. Ilyen min-
denekelõtt a jótállási jegy kiállítása, amely tanú-
sítja, hogy hiba esetén ki a felelõs (a kivitelezõ
vagy megbízottja, hol és mire lehet kifogást emel-
ni stb.), továbbá használati útmutatót nyújtani a

rendeltetésszerû használat módjairól, vagy éppen
ellenkezõleg, a rendeltetésellenes cselekedetekrõl.
Lakóépület esetében a jogosult természetesen a
lakás tulajdonosa, eladásáig azonban a beruházó.
A szavatosság és a jótállás kezdõ idõpontja min-
denkor a mûszaki átadás-átvétel zárójegyzõköny-
vének kelte.

Amennyiben a kötelezett nem kimenthetõ
módon végzi el a javítást, vagy abban késlekedik,
a munkát a jogosult a kötelezett terhére elvé-
gez(tet)heti. Ha a hiba további károsodást is
okozhat – a felelõsség feletti vita elhúzódása
esetén –, a jogosult hasonlóan cselekedhet, élve a
Ptk. szerinti kármegtérítési jogával.

Összegezés helyett…
A minõségi termelés és a szolgáltatás minõsége a
mikrovilágban is jelentõs tényezõ. A megrendelõ
(késõbbi használó) számára az a legkedvezõbb, ha
a létesítményt, funkciójához igazodva, az át-
adástól kezdve tartósan és zavartalanul használ-
hatja. Ha mégis keletkezik valamilyen zavar, azt
mihamarabb, zökkenõmentesen korrigálják. A
kivitelezõ ugyancsak racionálisan (piaci hírnév és
költségráfordítás) érdekelt a minõségi munkában,
a hibamentes átadásban és a késõbbi hiba
felmerültekor annak korrekt vélelmezésében és
az indokoltságnak megfelelõ, mielõbbi felszá-
molásában. A kellékszavatosság (és jótállás) eddig
megismert és változatlanul fennálló, valamint a
fogyasztással kapcsolatos, kiemelt eljárási rend-
szerébõl fakadó jogokat és kötelezettségeket, ille-
tõleg az ezekbõl eredõ eltérõ sajátosságokat pedig
figyelmesen kell alkalmazni.

Minõségügyi pályázati lehetõségek az építõiparban*

– Szõdi Sándor**–

Az építõipari vállalkozások körében egyre sza-
porodik azok száma, akik a minõségügyi fejlesz-
tésben látják a versenyképesség, a talpon mara-
dás legfontosabb biztosítékát. Tavalyi EU-csat-
lakozásunkat követõen még közérthetõbbé,
kézzelfoghatóbbá vált számunkra a minõség
meghatározó szerepe.

Az európai trendhez hasonlóan Magyarorszá-
gon is egyre többen látják a továbbfejlõdés irányát
az ISO-tanúsítvány megszerzését követõen az
integrált rendszerekben vagy a TQM-eszközök és
-módszerek elsajátításában. 

Az építõipar legjobbjai, reprezentánsai már el-
sajátították az önértékelés különbözõ módszereit,

s megmérették önmagukat a IIASA-Shiba Díjon, a
Nemzeti Minõségi Díjon vagy a regionális minõ-
ségdíj-pályázatokon való indulással. A résztvevõk
legfontosabb elõnyként a szervezeti kiválóság
erõsödését, a vevõközpontú szemléletmód meg-
gyökeresedését emelték ki. Az önértékelés fel-
színre hozta a benchmarking-tevékenység iránti
fokozottabb igényt, a jó gyakorlatok megismeré-
sét és elsajátítását.

A VIII. Építésügyi Konferencián a IIASA-Shiba
Díjról, a regionális minõségdíjakról, a Nemzeti
Minõségi Díjról, az Európai Kiválóság Díjról a
pályázáshoz szeretnénk tájékoztatást adni.

** A cikk a VIII. Építésügyi Konferencián elhangzott elõadás szerkesztett változata.
** Minõségügyi szakértõ, Minõségfejlesztési Központ.
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A magyar díjak ismertetése elõtt lássuk a
történetüket:

IIASA-SHIBA Díj

Magyarországon 1989 óta „IIASA-
SHIBA Díj” elismerésben részesül-
nek a minõségfejlesztésében kiemel-
kedõ eredményeket felmutató pá-
lyázók. 

A díjat Shoji Shiba japán professzor, valamint a
Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Inté-

zet (IIASA – International Institute for Applied
Systems Analysis) és az ipari miniszter által létre-
hozott „IIASA-SHIBA Alapítvány a Minõség-
fejlesztésért” adja. 

Az Alapítvány és a díjazás célja az Átfogó Minõ-
ségirányítási Rendszer (TQM – Total Quality
Management) elterjesztése, az alkalmazás során
szerzett tapasztalatok összegyûjtése és az egy-
mástól való tanulás lehetõségének megteremtése. 

A díjat az alapításkor csak ipari és szolgáltató-
szervezetek pályázhatták meg. 1996 óta az
Alapítvány kuratóriuma folyamatosan bõvítette
ezt a kört, ma már hét területen lehet pályázni a
díjra.

A minõségfejlesztés gyakorlati bevezetése terén
kiemelkedõ eredményeket felmutatók, egyedi
módszereket és megoldásokat alkalmazók három
kategóriában kaphatnak elismerést: szervezet,
csoport, egyéni.

Nemzetközi

1957: Deming Díj – Japán
1988: Malcolm Baldrige Díj

– USA
1992: Európai Minõség Díj

(EMD) – Európa
1996: EMD Közszolgálat és

Kis- és Közepes Cégek
2000: EMD új modell

Magyar

1988: IIASA-Shiba Díj (Deming)
1994: EU-EFTA PHARE Magyar

Minõség Díj
1996: Nemzeti Minõségi Díj

(NMD)
2002: Közoktatás Minõségéért Díj
2002: Regionális és Megyei 

Minõségdíjak

A díjértékelés mérföldkövei

A pályázat területei

– ipar, közlekedés, szállítás, hírközlés,
kereskedelem, idegenforgalom,

– élelmiszeripar, mezõgazdaság,
– szolgáltatás, közszolgáltatás,
– egészségügy,
– oktatás, kutatás-fejlesztés,
– közigazgatás, közszolgálat,
– társadalmi tevékenységek.

A pályázat kategóriái

– szervezet,
– csoport (szervezet része vagy több szervezet

együttmûködve),
– egyén (hosszú távú, a minõségfejlesztés

területén kimagasló tevékenység elismerése,
„életmûdíj”).

A IIASA-Shiba Díj feltételrendszere a nemzeti
minõségdíjakhoz képest rugalmasabb, és kategó-
riarendszere megteremti annak lehetõségét is,
hogy ne csak a teljes szervezet kiválóságát ismer-
jék el, hanem a kisebb fejlesztõcsoportok, szer-
vezeti egységek vagy egy projektre szervezõdött,
több szervezeti egységbõl álló csoport, valamint
egyének kezdeményezéseit, kimagasló tevékeny-
ségét is. Pályázati cél- és kategóriarendszerével a
díj Európában egyedülálló a minõségfejlesztési
tevékenységek elismerésében.

A díj feltétel- és kategóriarendszerének köszönhe-
tõen fontos szerepet tölt be az ágazati és nemzeti
minõségdíjak rendszerében. A IIASA-Shiba Díj
egyfajta „elõszobája” a magyar Nemzeti Minõségi
Díjnak (NMD), valamint a Közoktatás Minõsé-
géért Díjnak (KMD), amit az is alátámaszt, hogy
az NMD gyõztes vállalkozásai és a KMD-n díjat
vagy oklevelet nyert intézmények közül sokan
korábban már elismerést szereztek a IIASA-Shiba
Díjon. 

A pályázaton részt vehetnek mindazon termé-
szetes és jogi személyek, intézmények, csoportok és
egyének, akik/amelyek kiemelkedõ eredményeket

értek el a minõségfejlesztés terén. A pályázat
szellemiségébõl eredõen tanácsadói tevékenységet
folytató egyének és/vagy szervezetek akár önálló,
akár gazdálkodó szervezettel közösen benyújtott
pályázatát a meghirdetõ nem fogadja be.

Regionális és megyei minõségdíjak 
2002-ben a Gazdasági Minisztérium kezdeménye-
zésére, a Minõségfejlesztési Központ támogatásá-
val a kereskedelmi és iparkamarák többsége
megyei vagy regionális minõségdíjakat írt ki.
Megyei összefogásokra (regionális díjakra) három
helyen, önálló megyei meghirdetésekre 6 esetben
került sor. A kamarák önállóan döntöttek a kate-
góriákról, melyek száma 3 és 7 között mozgott.

A modell kidolgozását végzõ Minõségfejlesztési
Központ munkatársai az esetek többségében
önértékelési tájékoztatók megtartásával segítet-
ték a pályázók felkészülését, de kivették részüket
az értékelõk képzésébõl is. Közremûködtek a bi-
zottsági elõterjesztések elkészítésében és a vissza-
jelzések megírásában. 

A Nemzeti Minõségi Díjhoz hasonlóan a pályáza-
tok egyéni értékelését csoportkonszenzus követte,
majd lebonyolították a helyszíni szemléket. A díj-
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bizottságok döntését követõen ünnepélyes körül-
mények között tartották a díjkiosztó ünnepsé-
geket.

2003-ban (tehát a meghirdetés 2. évében) 
egy kereskedelmi és iparkamara kivételével min-
denhol kiírták a megyei, illetve regionális díjakat!
Ugyanez ismétlõdött meg 2004-ben!

Újdonságként hatott, hogy a regionális pályá-
zók részére is tudtunk a továbblépéshez ésszerû
megoldásokat kínálni, melyet jelesül az elõadás
végén megemlítendõ 5 szintû Európai Kiválóság
Díj testesít meg.

Az építõipari vállalkozások eddig a regionális
minõségdíjakon szerepeltek a legsikeresebben. 

Nemzeti Minõségi Díj
A pályázat célja – a miniszterelnök 3/1996. (VI.
19.) ME rendelete alapján – a minõségügyben
kiemelkedõ eredményt felmutató gazdálkodó
szervezetek tevékenységének elismerése.

Pályázatot nyújthat be bármely, Magyaror-
szágon bejegyzett, termelõ- és szolgáltatószer-
vezet a kereskedelmi társaságok, a jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ gazdálkodó-, költségvetési
és szakmai, ill. tanácsadó szervezetek kivételével.
Nem pályázhatnak a korábbi évek magyar
Nemzeti Minõségi Díj-nyertesei.

A pályázat önértékelésen alapul.
A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Minõségi

Díj Bizottság bírálja el, szakértõk bevonásával. A
Bizottság javaslatát a gazdasági miniszter terjeszti

döntésre a miniszterelnök elé. Összesen négy díj
ítélhetõ oda a termelõ és szolgáltatóvállalatoknak,
vállalkozásoknak. A pályázatok értékelése és a
döntési folyamat során nyert üzleti információkat
a közremûködõk bizalmasan kezelik.

A nyertesek oklevelet és névre szóló képzõ-
mûvészeti kisplasztikát kapnak teljesítményük
elismeréseként, amelyeket a miniszterelnök ün-
nepélyes keretek között nyújt át. A nyertesek
jogosultak ezt a tényt üzleti dokumentumaikon,
reklámanyagaikon feltüntetni.

Mint az európai országok esetében általában, az
1996-ban alapított magyar Nemzeti Minõségi
Díj (NMD) is az Európai Minõségdíj modelljén
alapul, melynél nem a termék vagy a szolgáltatás
minõségét, hanem az egész szervezet tevékeny-
ségének, mûködésének kiválóságát díjazzák. 

A magyar Nemzeti Minõségi Díj megalapításával
lehetõvé válik:

– a minõség stratégiai szerepének erõsödése,
– a gazdálkodószervezetek üzleti eredményei-

nek javulása,
– a folyamatos fejlesztés gyakorlatának meg-

értése,
– hazai és külföldi sikeres példákból való ta-

nulás, tapasztalatgyûjtés.
A Nemzeti Minõségi Díjat eddig 31 vállalkozás
érdemelte ki. Reméljük, hamarosan találkozha-
tunk a legjobbak táborában építõipari vállalkozá-
sokkal is!

1996

1997

1998

1999

KISMÉRETÛ
TERMELÕ

LEHEL
HÛTÕGÉPGYÁR Kft.
Fagyasztóláda Gyár

Jászárokszállás

GANZ–DAVID BROWN
HAJTÓMÛGYÁRTÓ

Kft.
Budapest

KAPITÁNY ÉS TÁRSAI
Kft.

Mogyoród

COLUMBIAN TISZAI
CARBON Kft.
Tiszaújváros

KÖZEPES MÉRETÛ
TERMELÕ

BURTON-APTA
TÛZÁLLÓANYAG-

GYÁRTÓ Kft.
Hódmezõvásárhely

OPEL
MAGYARORSZÁG
JÁRMÛGYÁRTÓ

Kft.
Szentgotthárd

KNORR–BREMSE
FÉKRENDSZEREK

Kft.
Kecskemét

COFINEC 
HUNGARY Rt.

PETÕFI NYOMDA
Kecskemét

NAGYMÉRETÛ
TERMELÕ

HERENDI 
PORCELÁN-

MANUFAKTÚRA Rt.
Herend

TAURUS
MEZÕGAZDASÁGI

ABRONCS Kft.
Nyíregyháza

TISZAI
VEGYI KOMBINÁT

Rt.
Tiszaújváros

PICK SZEGED Rt.
Szeged

SZOLGÁLTATÓ

WESTEL 900 GSM
MOBIL

TÁVKÖZLÉSI Rt.
Budapest

ORACLE HUNGARY
Kft.

Budapest

ERICSSON
TÁVKÖZLÉSI Kft.

Budapest

HUNGEXPO VÁSÁR
ÉS REKLÁM Rt.

Budapest

NMD-GYÕZTESEK (1996–1999)
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Európai Kiválóságdíj
2001 óta az EFQM a korábban alkalmazott há-
romszintû elismerésen túl további két új elis-
merési szintet (Elkötelezett a Kiválóságért szint
és Elismerés a Kiválóságért szint) vezetett be,
hogy ezzel is ösztönözze a szervezeteket az ön-
értékelés és a Kiválóságmodell egyre szélesebb
körben való sikeres alkalmazására.

A Szervezeti Kiválóság öt szintje
A „Recognised for Excellence”, azaz a „Ki-
válóságmodell eredményes alkalmazásáért”
járó oklevelet európai pályázatuk alapján Ma-
gyarországról az alábbi szervezetek kapták meg:

– Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (2001),
– Pick Szeged Rt. (2001, 2002, 2003),
– TVK Rt. (2001),
– Medicor Kézimûszer Rt. (2002),
– Pécsi Vízmû Rt. (2004).

2002-ben a Minõségfejlesztési Központ –
IMFA elnyerte az EFQM Nemzeti Partner-
szervezeti státuszát, 2003 szeptemberétõl pedig
annak licencét is megszerezte, mely alapján a
sikeres magyar pályázó vállalkozások számára az
EFQM-mel közösen európai elismerõ oklevelet
adhat ki az alsó két szintre, a

– Recognised for Excellence (Kiválóságmodell
eredményes alkalmazásáért) és a

– Commitment to Excellence (Elkötelezettség
a Kiválóság iránt) szintekre.

Az EFQM új elismerési rendszere alapján a
Nemzeti Minõségi Díjra pályázó azon szervezetek
számára, melyek kiváló (400 pont feletti) ered-
ményt értek el, de nem nyerték el a Nemzeti
Minõségi Díjat, az EFQM a Nemzeti Partner-
szervezetével közös európai oklevelet adott ki. 

– 2003-ban „Recognised for Excellence” elisme-
résben részesült: 
– Hödlmayr Hungária Logistics Kft. (Gyõr),
– Philips Kft. Monitoripar Magyarország

(Szombathely).
– 2004-ben „Recognised for Excellence” elisme-

résben részesült: 
– Magyar Távközlési Rt.,
– E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.

2004-ben a Minõségfejlesztési Központba be-
nyújtott magyar nyelvû pályázatával elsõként

2000

2001

2002

2003

2004

KISMÉRETÛ
TERMELÕ

MACHER Kft.
Székesfehérvár

HTCM Kft.
Gyõr

SANATMETÁL Kft.
Eger

Nem adták ki

Nem adták ki

KÖZEPES MÉRETÛ
TERMELÕ

MEDICOR
KÉZIMÛSZER Rt.

Debrecen

DUNAPACK Rt.
HULLÁMTERMÉK-

GYÁR
Budapest

LEGRAND
KONTAVILL Rt.

Szentes

SAPU IPARI és
KERESKEDELMI Bt.

Mosonszolnok

Alcoa Európai
Keréktermék Kft.
Székesfehérvár

NAGYMÉRETÛ
TERMELÕ

AJKAI 
TIMFÖLD Kft.

Ajka

Nem adták ki

Nem adták ki

W.E.T. AUT.SYS.
MAGYARORSZÁG

Kft.
Pilisszentiván

VIDEOTON
Holding Rt.

Elektro-PLAST V.
Kaposvár

SZOLGÁLTATÓ

COMPAQ COMPUTER
MAGYARORSZÁG

Kft.
Budapest

Nem adták ki

PÉCSI VÍZMÛ Rt.
Pécs

NYÍREGYHÁZI
TÁVHÕSZOLGÁLTATÓ

Kft.
Nyíregyháza

Hödlmayr Hungária
Logistics Kft.

Gyõr

NMD-GYÕZTESEK (2000–2004)

D íj

E lis m e ré s 
a

K iv á lós á gé rt

E lk öt ele ze t ts é g a  
K iv á lós á gé rt

3.  4. 5 . szi ntek
• A  te lje s EFQM  Modell en  ala pul ó önérték elé s
• 35 –7 5 o ldala s pál yáza t a ngo lu l
• 4– 8 fős nem ze tk özi  értéke lő  team
• K ons zenzus  és  hely szín i sze m le
• Eli sm eré s 5 50 ponttó l

2.  szin t
• A z EFQM Modelle n ala pu ló  önérték elés
  (32  alk ritérium  s ze rin t)
• 51  o ldala s m eghatározott s zerke zetű,
  a ny anye lvű  pál yáza t
• 3– 4 é rté kelő
• K ons zenzus  és  hely szín i sze m le
• Vis szac sa to lá s al kritérium onként
• Eli sm eré s 4 00 pont  fe let t

1.  szin t
• A z EFQM Modelle n ala pu ló  önérték elés
  (9 fő  kri té rium  szer int )
•10  o ldala s any anye lvű  pály ázat
• Fejle sztendő te rül etek pri ori zá lás a é s
  fejl esztés i terv
• H árom  fejle sztési  p roj ekt  m egv alósítás ának
  bem utatás a
• Eli sm eré s 2 50 pont  fe let t

3., 4., 5. szintek
• A teljes EFQM-modellen alapuló önértékelés.
• 35–75 oldalas pályázat angolul.
• 4–8 fős nemzetközi értékelő team.
• Konszenzus és helyszíni szemle.
• Elismerés 550 ponttól.

2. szint
• Az EFQM-modellen alapuló önértékelés

(32 alkritérium szerint).
• 51 oldalas, meghatározott szerkezetű,

anyanyelvű pályázat.
• 3–4 értékelő.
• Konszenzus és helyszíni szemle.
• Visszacsatolás alkritériumonként.
• Elismerés 400 pont felett.

1. szint
• Az EFQM-modellen alapuló önértékelés

(9 főkritérium szerint).
• 10 oldalas anyanyelvű pályázat.
• Fejlesztendő területek priorizálása

és fejlesztési terv.
• Három fejlesztési projekt megvalósításának

bemutatása.
• Elismerés 250 pont felett.
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„Recognised for Excellence” európai elismerésben
részesült: 

– Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft.

Az EFQM 2004-ben meghirdetett Helyi és
Regionális Kormányzati Díj pályázatán „Recog-
nised for Excellence” elismerésben részesült:

– Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala,

– Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság.

A pályázatokon való részvétel hasznosságát nem-
csak a díjazottak, de a többi pályázó is egyértel-
mûen és kiemelt módon hangsúlyozta. Mindazok,
akik belekóstoltak az önértékelésbe, biztosan
folytatják ezt a munkát. Tevékenységük nyomán
tovább szélesedhet azok tábora, akik szervezeti
kiválóságuk növekedését tekintik az önértékelés
igazi hasznának. Számukra egy-egy díj elnyerése
már csak „hab a tortán”. 
Egy biztos: gyõztesek és pályázók egyaránt
nyertesnek érezhetik magukat!

A CE megfelelõségi jelölés 
és alkalmazása az építési termékekre

– Dr. Fazekas Éva*–

Uniós alapok
Az Európai Unió Tanácsa 1993. július 22-én, a
Bizottság javaslata alapján, az Európai Parla-
menttel együttmûködve és az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság véleményének figyelembe-
vételével 93/465/EGK sz. alatt határozatot hozott
a megfelelõség értékelési eljárások különbözõ sza-
kaszainak moduljairól és a már 1989-ben elfoga-
dott CE megfelelõségi jelölés feltüntetését és
használatát rögzítõ, a mûszaki harmonizációs
irányelvekben használni kívánt szabályokról. 

A határozat meghozatalára többek között 
azért volt szükség, mert a megfelelõségértékelési
eljárások különbözõ szakaszainak a mûszaki 
harmonizációs irányelvekben használni kívánt
moduljairól szóló korábbi, 1990. december 13-i
90/683/EGK tanácsi határozatot az érthetõség és
az ésszerûség érdekében sok helyen módosítani
kellett, és e határozat rendelkezéseit ezzel a
határozattal egységes szerkezetbe kellett foglalni. 

A határozattal megadott módszereknek, külö-
nösen a felhasználók és vásárlók egészsége és biz-
tonsága érdekében, biztosítaniuk kell, hogy a ter-
mékek megfeleljenek a mûszaki harmonizációs
irányelvekben megállapított követelményeknek,
úgy azonban, hogy e megfelelõséget a gyártókat
feleslegesen terhelõ feltételek bevezetése nélkül,
világos és érthetõ eljárások útján biztosítsák.

A Tanács már a 90/683/EGK határozatában elõ
is írta, hogy a mûszaki harmonizációs irányelvek
hatálya alá tartozó ipari termékek csak akkor
hozhatók forgalomba, ha a gyártó CE jelöléssel
látta el õket. 

A CE jelölés célja a kollektív érdekek védel-
mének szimbolizálása, a különbözõ jelölésekkel

kapcsolatos kötelezettségek tisztázása, annak
feltüntetése, hogy az adott gazdasági szereplõ alá-
vetette magát a termékére vonatkozóan a közös-
ségi jogban elõírt valamennyi értékelési eljárásnak,
s nem utolsósorban az ellenõrzések elõsegítése.

A magyarországi jogszabályok
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. tör-
vény 55. § (1) bekezdése alapján a kormány fel-
hatalmazást kapott, hogy az általános termékbiz-
tonságra, valamint a megjelenésükben másnak
látszó és ezáltal a fogyasztó egészségét vagy biz-
tonságát veszélyeztetõ áruk forgalomba hozata-
lára és ellenõrzésére, továbbá az egységes meg-
felelõségi jelölés használatára vonatkozó részletes
szabályokat rendelettel határozza meg.

A kormány az áruk és a szolgáltatások bizton-
ságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügye-
leti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. ren-
delettel, valamint – a csatlakozásunkkor hatályon
kívül helyezett – az egységes megfelelõségi jelölés
használatáról szóló 208/1999. (XII. 26.) Korm.
rendelettel tett eleget kötelezettségének. 

Az utóbbi rendelet hatályon kívül helyezésére
azért volt szükség, mert az Európai Unióhoz csat-
lakozásunktól a fenti uniós határozat már Ma-
gyarországra is közvetlenül tartalmazza az alap-
vetõ elõírásokat. 

A ma is érvényben lévõ, de a csatlakozás óta lé-
nyegesen megváltoztatott 79/1998. (IV. 29.) Korm.
rendelet tartalmazza:
– a biztonságossági követelményekre, a CE jelö-

lésre, valamint a nehezen felismerhetõ és ezért
veszélyes árukra vonatkozó szabályokat;

* Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda – efazekas@fazekaslaw.hu
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– az ellenõrzésre, az ellenõrzõ szervek kölcsönös
tájékoztatási kötelezettségére (KPIR), a vám-
áruk piacfelügyeleti ellenõrzésére, a gyártók és
forgalmazók informálására és az Európai
Bizottság által megkövetelt adattovábbításra
(RAPEX) vonatkozó elõírásokat.

Ez a rendelet az Európai Parlament és Tanács
általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK
irányelvével is összhangban van.

A fogyasztóvédelmi törvény 56. §-a felhatalmazta
az ágazati irányításért felelõs minisztereket, hogy:
– a hatáskörükbe tartozó árukra és szolgáltatá-

sokra vonatkozó fogyasztói forgalomba hozatali
követelményeket, biztonságossági elõírásokat,
címkézésre vonatkozó külön elõírásokat, az
egyes áruk megfelelõségértékelésének módját,
valamint a tanúsítványokat kiadó szervezetek
körét;

– az eljárásban szakhatóságként közremûködõ
szervezetek körét; és

– a fogyasztói forgalomba hozatallal kapcsolatos
jelek, jelölések alkalmazására vonatkozó rész-
letes szabályokat rendelettel meghatározzák.

A felhatalmazás alapján az egyes áruféleségek, így
pl. gyermekjátékszerek, gépek, gázkészülékek,
orvostechnikai eszközök, építési termékek stb.
biztonságossági követelményeirõl, megfelelõség-
igazolásáról, a CE megfelelõségi jelölés alkalma-
zásáról stb. szóló részletes szabályokat a szakmák
szerinti, ágazati miniszteri rendeletek tartal-
mazzák.

Az áruk biztonságosságával kapcsolatos
követelmények 
Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelõ általános termékbiztonságról Magyar-
országon elsõsorban a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény gondoskodik. A törvény
szerint csak biztonságos áru hozható forgalomba. 

A gyártó köteles gondoskodni az áru biztonsá-
gosságáról. A forgalmazó nem hozhat forgalomba
olyan árut, amelyrõl tudja vagy tudnia kellene,
hogy nem biztonságos. 

A forgalmazó köteles elõsegíteni az általa for-
galomba hozott áru biztonságosságának ellenõr-
zését. 

Az a gyártó vagy a forgalmazó, akinek a
rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai
ismeret alapján tudnia kell(!!), hogy az általa 
forgalomba hozott áru nem felel meg az e törvény
szerinti biztonságossági követelménynek, köteles
a hatáskörrel rendelkezõ hatóságot errõl hala-
déktalanul tájékoztatni, egyidejûleg rendelkezé-
sére bocsátani különösen a fogyasztókat érintõ
veszély elhárítására tett intézkedéseire vonat-
kozó adatokat.

Ha az áru biztonságosságát jogszabály vagy
nemzeti szabvány nem határozza meg, az áru
akkor minõsül biztonságosnak, ha a fogyasztó
életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerû
vagy az ésszerûen várható használat idõtartama
alatt – ideértve adott esetben az üzembe helye-
zési, beszerelési, karbantartási elõírások betar-
tását – nem vagy csak a rendeltetésszerû vagy ész-
szerûen várható használatával járó legkisebb
mértékben veszélyezteti.

A gyártó köteles a forgalomba hozott áruval kap-
csolatos kockázati tényezõket felmérni, és
megtenni a megelõzésükhöz, illetve az elhárítá-
sukhoz szükséges intézkedéseket, így különösen:
– az árut azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni;
– a forgalomba hozott áru biztonságosságát

mintavétel útján rendszeresen ellenõrizni;
– az áru biztonságosságával kapcsolatos kifogá-

sokat kivizsgálni;
– a forgalmazót az ellenõrzések megállapításairól

tájékoztatni;
– az árut a forgalomból kivonni, illetve vissza-

hívni.

A törvény a termékfelelõsségrõl szóló törvénnyel
összhangban megállapítja: az áru biztonságos-
ságának megítélését nem befolyásolja önmagában
az a tény, hogy késõbb nagyobb biztonságot
nyújtó áru kerül forgalomba.

A törvény rendelkezéseit megfelelõen alkal-
mazni kell a szolgáltatás nyújtása során, az azzal
összefüggésben a fogyasztó számára szolgáltatott
vagy elérhetõvé tett árura is. Az általános termék-
biztonsági szabályok hatálya tehát nem terjed ki
általánosságban a szolgáltatások biztonságossá-
gára, csupán a fogyasztónak nyújtott szolgáltatás-
sal összefüggésben a fogyasztó részére szolgálta-
tott vagy elérhetõvé tett áru tekintetében kell
azokat alkalmazni. Nem tartozik e rendelkezések
körébe viszont a szolgáltatás nyújtása során hasz-
nált berendezések biztonságossága, mert azokat a
szolgáltatás egészének biztonságosságával össze-
függésben kell megítélni.

Az áru biztonságosságával kapcsolatos követel-
ményeket nem kell alkalmazni, ha a forgalmazó
az értékesítéskor a fogyasztóval egyértelmûen
közli, hogy az áru régiség, ill. hogy az árut hasz-
nálat elõtt helyre kell állítani.

A fogyasztóvédelmi törvény felhatalmazása
alapján kiadott 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet
szerint az áruk biztonságosságának követel-
ményeit jogszabály, nemzetközi szabvány, európai
szabvány, illetve nemzeti szabvány határozza
meg. Ha a biztonságosság követelményei nincse-
nek vagy nem teljeskörûen vannak meghatároz-
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va, az áru általános biztonsági követelményeknek
való megfelelését 
– az Európai Bizottságnak a termékbiztonság

értékelésérõl szóló iránymutatásokat megálla-
pító ajánlásai,

– az érintett ágazatban hatályos szakmai ter-
mékbiztonsági követelményrendszer,

– a tudomány és a technika mindenkori állása
szerinti egészségügyi, mûszaki-technikai, vala-
mint a biztonságossággal összefüggõ ismeretek,

– a biztonságossággal összefüggõ ésszerû fo-
gyasztói elvárások figyelembevételével kell
értékelni.

A CE megfelelõségi jelölés
A kormányrendelet – tekintettel arra, hogy a
közösségi normákra csak hivatkozni lehet – a CE
megfelelõségi jelölésrõl csupán annyit mond ki,
hogy a jelölés a mûszaki harmonizációs irány-
elvek alapján a megfelelõségértékelési eljárások
különbözõ szakaszaiban alkalmazandó modulok-
ról és CE megfelelõségi jelölés elhelyezésérõl és
használatáról szóló 93/465/EGK tanácsi határozat
melléklete B. pontjának a)–c) alpontjában foglal-
takat tanúsítja, s tilos a CE megfelelõségi jelölés
feltüntetése, ha az nem felel meg az itt írtaknak.

A tanácsi határozat B. Mellékletének a)–c) pontjai
a CE jelölés elhelyezésére és használatára
vonatkozó fõ iránymutatást tartalmazzák, amely
a következõ:

A CE jelölés azt szimbolizálja, hogy a termék
megfelel a gyártókat terhelõ, a termékre vonat-
kozó összes kötelezettségnek, az elhelyezését
elõíró közösségi irányelvek értelmében. A meg-
felelõség tehát nem csak a biztonsággal, köz-
egészségüggyel, fogyasztóvédelemmel stb. kapcso-
latos alapvetõ követelményekre korlátozódik,
mivel egyes irányelvek egyedi kötelezettségeket is
elõírhatnak.

Az ipari termékeken elhelyezett CE jelölés azt
szimbolizálja, hogy az említett jelölést elhelyezõ
vagy annak elhelyezéséért felelõs, természetes
vagy jogi személy igazolta, hogy a termék megfelel
a közösség rá alkalmazandó teljes harmonizációs
rendelkezéseinek, és hogy megfelelõ megfelelõség-
értékelési eljáráson esett át.

Ha az ipari termékek más szempontokra
vonatkozó és a CE jelölés elhelyezését ugyancsak
elõíró egyéb irányelvek hatálya alá tartoznak, a
jelölésnek azt is jeleznie kell, hogy a termékekrõl
vélelmezik, hogy azon egyéb irányelvek ren-
delkezéseinek is megfelelnek.

Ha azonban az irányelv megengedi, hogy a
gyártó valamely átmeneti idõszak alatt meg-
választhassa, melyik megoldást alkalmazza, a CE
jelölés csak a gyártó által alkalmazott irányel-

veknek való megfelelést jelenti. Ebben az esetben
a terméket kísérõ dokumentációban, jegyzetek-
ben vagy használati utasításban, illetve adott
esetben az adattáblán fel kell tüntetni az alkal-
mazott irányelv egyes részleteit, ahogyan azokat
az Európai Közösségek hivatalos lapjában kihir-
detik.

Az építési termékekre vonatkozó külön-
leges elõírások
Az építési termékek mûszaki követelményeinek,
megfelelõségigazolásának, valamint forgalomba
hozatalának és felhasználásának részletes szabá-
lyairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együttes rendelet szabályozza az építési termé-
kekre vonatkozó kötelmeket, és kiterjed minden-
kire, aki az építési termékekkel gyártói, szolgál-
tatói, vagy felhasználói szinten bármilyen jogcí-
men is kapcsolatba kerül. Így tehát vonatkozik a
gyártóra, forgalmazóra, importálóra, továbbfor-
galmazóra, belföldi felhasználóra, továbbá a létre-
hozott építmény építtetõjére, tervezõjére és
kivitelezõjére, valamint az építési termékek mû-
szaki specifikációját jóváhagyó, a megfelelõség-
igazolás során közremûködõ vizsgáló, ellenõrzõ és
tanúsító szervezetekre, az építményeket engedé-
lyezõ, az építésfelügyeleti és fogyasztóvédelmi
hatóságokra, továbbá a vámszervekre.

A rendelet alkalmazásában építési termék min-
den olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több,
különbözõ részbõl összeállított elem, amelyet
azért állítanak elõ, hogy építményekbe állandó
jelleggel beépítsék. 

Megfelelõségigazolás
A megfelelõségigazolás olyan – vizsgálatokon ala-
puló – dokumentum, amely igazolja, hogy a ter-
mék, illetve mûszaki megoldás megfelel a rá vo-
natkozó mûszaki specifikációkban foglalt köve-
telményeknek. 

Forgalomba hozni, továbbforgalmazni vagy be-
építeni csak megfelelõségigazolással rendelkezõ,
építési célra alkalmas terméket szabad. Építési
terméket építménybe betervezni csak akkor
szabad, ha arra jóváhagyott mûszaki specifikáció
van. Építési célra akkor alkalmas a termék, ha a
gyártó utasításainak és az építészeti-mûszaki ter-
veknek megfelelõ, szakszerû beépítést követõen, a
termék teljes tervezett élettartama alatt, rendel-
tetésszerû használat és elõírt karbantartás mel-
lett az építmény – amelybe a termék beépítésre
kerül – kielégíti az alapvetõ követelményeket.

A szállító feladata a termékre elõírt megfe-
lelõségigazolási eljárás lefolytatása, valamint az
eljárás eredményeként a rendelet 5. sz. mellék-
letében írt tartalommal kiállított megfelelõség-
igazolásnak (megfelelõségi tanúsítvány vagy szál-
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lítói megfelelõségi nyilatkozat) a termékhez csa-
tolása. Az építési termék szállítóján kívül önálló
megfelelõségigazolást kell adnia annak is, aki az
építési termék forgalmazása vagy felhasználása
során annak jellemzõit a szállítótól történõ átvé-
tel után megváltoztatta, vagy eltér a rendeltetés
szerinti alkalmazástól.

A megfelelõségigazolási eljárást a termékre
vonatkozó jóváhagyott mûszaki specifikáció hatá-
rozza meg. Az eljárásban vizsgálatokkal és
bizonyítási eljárásokkal kell megállapítani, hogy a
termék megfelel a rá vonatkozó mûszaki speci-
fikáció elõírásainak. A szállító köteles meghatá-
rozni az adott termékeknél, termékcsoportoknál
alkalmazandó megfelelõségigazolási módozatot,
ha a mûszaki specifikáció erre vonatkozóan nem
tartalmaz utalást. A szállító a megfelelõségiga-
zolási módozatot a saját termékvizsgálati fel-
készültsége, valamint a rendeletben felsorolt
szempontok figyelembevételével állapítja meg. 

A gépeket, felvonókat, gázfogyasztó készülé-
keket, kazánokat és egyes villamossági terméke-
ket, amelyeket építményekbe építenek be, és meg-
felelõségigazolásuk más jogszabály szerint már
megtörtént, nem kell e jogszabály szerinti meg-
felelõségigazolási eljárásnak alávetni.

Kijelölt tanúsító szervezet által kiállított
megfelelõségi tanúsítvánnyal kell igazolni a ter-
mék megfelelõségét, ha a termékre vonatkozó
mûszaki specifikáció megfelelõségi tanúsítvány
igazolási módozat alkalmazását írja elõ.

A szállító által kiállított megfelelõségi nyilat-
kozattal kell igazolni a termék megfelelõségét,
ha a termékre vonatkozó mûszaki specifikáció
szállítói megfelelõségi nyilatkozat módozatot ír
elõ.

Mûszaki specifikáció
A megfelelõségigazolási eljárás alapját a követ-
kezõ jóváhagyott mûszaki specifikációk képezik:
– magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosí-

tott harmonizált szabvány;
– az Európai Unióhoz történõ csatlakozás óta az

európai mûszaki engedély;
– az építõipari mûszaki engedély.

A CE megfelelõségi jelölés és alkalmazásá-
nak feltételei
Építési termékre CE megfelelõségi jelölés csak
akkor helyezhetõ el, ha a megfelelõség igazolása
honosított harmonizált szabvány vagy európai
mûszaki engedély alapján történt, és a termék
megfelel valamennyi, rá vonatkozó jogszabályban
meghatározott alapvetõ követelménynek.

A megfelelõségigazolás mellett a szállítónak a
terméket megfelelõségi jelöléssel kell ellátnia a
rendelet 6. sz. számú melléklete szerint.

A CE megfelelõségi jelöléssel jogszerûen ellá-
tott importtermékek korlátozás nélkül hozhatók
forgalomba. 

A megfelelõségi jelölés a rendeletben pontosan
szereplõ, stilizált CE betûkbõl álló szimbólum,
amelynek kicsinyítésekor vagy nagyításakor a be-
tûk arányait meg kell tartani.

A CE megfelelõségi jelölés betûinek azonos
magasságúaknak kell lenniük. Amennyiben a ter-
mék méretei lehetõvé teszik, a megfelelõségi jelö-
lés magassága nem lehet kevesebb, mint 5 mm.

A jelölésen kívül fel kell tüntetni:
– a gyártó nevét vagy azonosító jelét,
– azokat a gyártási (típus) számokat, amelyek a

termék azonosíthatóságát lehetõvé teszik (ha a
mûszaki specifikációban elõírták),

– a gyártási év két utolsó számjegyét,
– az ellenõrzõ szervezet azonosító jelét,
– a megfelelõségi tanúsítvány számát.

Honosított harmonizált szabvány, amelynek
alapján végzett megfelelõségigazolás mellett
tüntethetõ fel a CE jelölés, az európai szab-
ványügyi szervezetek által elfogadott és az
Európai Közösségek hivatalos lapjában közzétett
szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek
megfelelõen honosítottak, és nemzeti szabvány-
ként közzétettek.

A honosított harmonizált európai szabvány
közzétételét követõen – az abban foglaltaktól lé-
nyegesen eltérõ termékekre kiadott építési mû-
szaki engedélyek kivételével – a szabvány alkal-
mazási területére vonatkozó építõipari mûszaki
engedélyeket 1 éven belül vissza kell vonni. A
honosított harmonizált európai szabványok köz-
zétételét követõen, a vonatkozó korábbi nemzeti
szabványok, illetve építõipari mûszaki engedélyek
visszavonásáig a termék megfelelõségének iga-
zolása mindkét mûszaki specifikáció alapján tör-
ténhet.

Az Európai Mûszaki Engedély (ETA: European
Technical Approval) olyan mûszaki specifikáció,
amelyet harmonizált európai szabvány hiányában
egy termékre vonatkozóan dolgoztak ki, és hagy-
tak jóvá a Jóváhagyó Szervezetek Európai Szer-
vezetének (EOTA: European Organisation for
Technical Approvals) tagjai, és amely tartalmazza
a termékre vonatkozó mûszaki követelményeket
és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra,
tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre, valamint az
alkalmazható mûszaki megoldásra, eljárásra,
technológiára vonatkozó követelményeket, továb-
bá azok vizsgálati, megfelelõségigazolási módo-
zatait is.

Az EOTA az Európai Mûszaki Engedélyek
(ETA) kiadására az Európai Unió tagállamai által
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létrehozott szervezet. Az EOTA Titkársága folya-
matosan vezeti és évente legalább egyszer köz-
zéteszi a kibocsátott Európai Mûszaki Enge-
délyek (ETA-k) jegyzékét. A magyar nemzeti
jóváhagyó szervezetek – a gyártó/szállító kérésére
és költségére – magyar nyelven teszik közzé az
Európai Mûszaki Engedélyeket.

Az Európai Mûszaki Engedélyeket a termék
gyártója vagy egy meghatalmazott képviselõje
kérheti. A kérelmet eltérõ megállapodás hiá-
nyában annak a tagállamnak a nyelvén kell
beterjeszteni, amelynél a jóváhagyó szervezet
székhelye van. A kérelemnek a rendelet mellék-
letében részletesen felsorolt adatokat és infor-
mációkat kell tartalmaznia. Ilyen – többek
között – az építési termék általános megne-
vezése és típusa, a termék kereskedelmi neve,
márkajelzése, rendeltetése, tervezett felhaszná-
lásának módja, a terméket elõállító minden
üzem neve és telephelye stb. A kérelemhez mel-
lékelni kell az építési termék leírását, a vonat-
kozó mûszaki leírásokat, rajzokat, vizsgálati
eredményeket.

A kérelemben a gyártónak meg kell jelölnie az
összes gyártási helyet, és biztosítania kell, hogy a
jóváhagyó szervezet vagy képviselõje ezeket mun-
kaidõben meglátogathassa. 

A jóváhagyó szervezetnek a kérelem kézhez-
vételét két hónapon belül vissza kell igazolnia. Ha
a kérelmet nem fogadták el, a jóváhagyó szer-
vezetnek a döntését indokolnia kell. Ebben az
esetben a gyártó más jóváhagyó szervezethez for-
dulhat. A jóváhagyó szervezeteknek a tevékeny-
ségük során tudomásukra jutott minden lényeges
információt bizalmasan kell kezelniük.

A jóváhagyó szervezetnek az ETA-t meg kell
küldenie:
– valamennyi más EOTA-tagnak, jóváhagyó

szervezetnek,
– az EOTA Fõtitkárságnak, amely egy példányt

továbbít az EU Bizottsága részére.

Ha az EOTA Mûszaki Testülete egyetértésre jut
az ETA kiadhatóságáról – mert a termékre vonat-
kozóan nincs harmonizált szabvány, szabvány
kidolgozására szóló megbízás, illetve szabvány ki-
dolgozása belátható idõn belül nem várható –,
akkor az Európai Bizottság részére az EOTA
elnökének jóváhagyásával megküldik a kérelmet,
hogy engedélyezze ETA kidolgozását. Ha az
összes illetékes EOTA-szervezet (egy országon
belül több szervezet közül a szóvivõ szervezet)
írásban hozzájárulását adta, a jóváhagyó szerve-
zet kiadja az ETA-t.

Az ETA az építési terméknek csak azokra a ter-
mékjellemzõire vonatkozik, amelyek az alapvetõ
követelmények teljesítése szempontjából megha-
tározó jelentõségûek. A CE megfelelõségi jelölés
csak ezeknek az alapvetõ követelményeknek való
megfelelõséget jelenti.

Ha a termék más jellemzõ tulajdonságait is
figyelembe veszik, akkor az ezekre vonatkozó
értékelésnek egyértelmûen különböznie kell azok-
tól, amelyek csak az alapvetõ követelményekre
vonatkoznak. Az alapvetõ követelmények mellett
más követelmények figyelembevétele önkéntes.

Ellenõrzés
A termékekre a rendeletben elõírt mûszaki köve-
telmények teljesítését, a vonatkozó megfelelõség-
igazolás meglétét, valamint az ennek alapját ké-
pezõ mûszaki specifikációra hivatkozás megalapo-
zottságát a szállítónál és a felhasználónál az
építésfelügyeleti és a fogyasztóvédelmi hatóság
ellenõrizni jogosult. Ha az építésfelügyeleti vagy
fogyasztóvédelmi hatóság megállapítása szerint
valamely CE megfelelõségi jelöléssel ellátott ter-
mék nem felel meg a rá vonatkozó követelmé-
nyeknek, akkor az eljáró hatóság, az egyéb jogsza-
bályban meghatározott intézkedésein túlmenõen,
döntésének indokairól és intézkedéseirõl a
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségen mûködtetett,
fent említett Központi Piacfelügyeleti Informá-
ciós Rendszert (KPIR) is tájékoztatja.

A  MINÕSÉG JAVÍTÁSÁNAK /FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI

A folyamatképesség elemzése
Amint azt a bevezetõ részben láttuk (2005/1., 27.
old. 1. ábra), a stabilitás még nem elegendõ ahhoz,
hogy egy jellemzõ értéke az elõírt határok között
legyen. Stabil folyamat jellemzõjének (véletlen-
szerû) ingadozása is lehet túlságosan nagy az
adott tûrésmezõhöz képest, ill. lehet, hogy az

ingadozás nem nagy, de centruma nem az elõírt
érték. A képességvizsgálat célja megállapítani,
hogy a folyamat képes-e az elõírásoknak meg-
felelõ jellemzõértékeket szolgáltatni.

Az ábrából az is leszûrhetõ, hogy elõször a sta-
bilitásról kell gondoskodni, és csak ezután
indokolt értékelni, hogy az ingadozás centrumá-

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

Folytatjuk az SPC elemzési technikáinak ismertetését.*
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nak beállítása és az ingadozás mértéke elfogad-
ható-e. Ha ugyanis a folyamat nem stabil, nem
tudjuk a jövõbeni viselkedését becsülni.

A folyamatképesség vizsgálata szûkebb érte-
lemben bizonyos indexek kiszámítását jelenti,
ezeket eredetileg a normális eloszlás szerint
ingadozó jellemzõkre dolgozták ki. A tulajdonkép-
peni kérdés az, hogy a gyártott termék mekkora
hányadára lesz igaz, hogy valamely jellemzõje
(mérete, tömege, koncentrációja, szilárdsága stb.)
az elõírt határok közé (ill. azokon kívül) esik,
vagyis a gyártott termék mely hányada felel meg
az elõírásoknak és mekkora része selejt.

Az elõírt határokat, a tûrésmezõt az USL és
LSL (upper specification limit; lower specification
limit) adatokkal jellemezzük. A használatos in-
dexeket ismertetjük a következõkben.

A minõségképességi index
A minõségképességi index (process capability):

A normális eloszlású valószínûségi változó 99,73%
valószínûséggel a ±3σ határon (tehát egy 6σ szé-
lességû tartományon) belüli értékeket vesz fel,
szokás ezt a természetes ingadozás tartományá-
nak is nevezni (UNTL, LNTL). A CP mutató a
tûrésmezõ szélessége és a természetes ingadozás
tartománya szélességének aránya. 

Ha CP = 1, a természetes ingadozás tartományá-
nak szélessége éppen megegyezik a tûrésmezõ
szélességével. Ekkor 1000 közül 3 termékegyed
lesz kívül a tûrésmezõn, feltéve, hogy az
ingadozás centruma (a várható érték) éppen a
tûrésmezõ közepe. Ha CP>1, még ennél is kisebb
a selejtarány. Más szavakkal CP a Gauss-görbe
alatti terület azon részének arányát jellemzi,
amely a tûrésmezõbe esik, ha a várható érték a
tûrésmezõ közepén van (1. tábla).

Ha az ingadozás centruma nem a tûrésmezõ
közepe (a névleges érték), akkor pl. CP = 1 esetén,
bár a természetes ingadozás tartománya ugyan-
akkora, mint a tûrésmezõ szélessége, a selejtes
(USL fölötti vagy LSL alatti jellemzõjû) termék-
példányok aránya nem 3 ezrelék, hanem akár
igen nagy is lehet. 

A CP mutató definíciójából következõ tulajdon-
sága, hogy nem veszi figyelembe az ingadozás
centrumának esetleges eltolódását. Ezért a követ-
kezõ indexeket is használják:

Ha CPU = CPL, az ingadozás centruma éppen a
tûrésmezõ közepe, ekkor a két index nemcsak
egymással, hanem CP értékével is megegyezik.
Természetesen, ha CPU ≠ CPL, az ingadozás cent-
ruma nem a tûrésmezõ közepe. Ha az eltolódás a
tûrésmezõ közepétõl mérve pozitív irányú, CPU
értéke csökken, CPL értéke nõ, és a termék-
egyedek számottevõ része fölfelé kieshet a tûrés-
mezõbõl.

A minõséget végül is a következõ mutató jel-
lemzi jól (korrigált minõségképességi index;
demonstrated excellence):

CPK = min(CPU, CPL)

Az indexek kiszámításához a µ várható érték és a
σ2 variancia becslésére van szükség. A várható
értéket a számtani átlaggal, a varianciát a kor-
rigált tapasztalati szórásnégyzettel, a szórás
négyzetével, ill. a terjedelembõl szokás becsülni és
a képletekbe helyettesíteni. 

A folyamatképességet gyakran nem egyetlen
mintából, hanem minták egymásutánjából elem-
zik. Ilyenkor a varianciát lehet az összes adatból
is becsülni, de lehet az egyes mintákra kapott
becslések egyesítésével is. A kétféle számolás
eredménye csak akkor egyezik meg, ha a folyamat
stabil, vagyis csak véletlen ingadozások vannak,
az egyes minták között rendszeres eltérés (ún.
veszélyes hiba) nincs.

Ha az elõbbi utat járjuk, vagyis a varianciát az
összes adatból becsüljük, a becsült variancia a
mintákon belüli ingadozást és a minták közötti
különbségeket is tükrözi, az így számított muta-
tókat CP helyett PP (PPK stb.) jelöli, és folyamat-
teljesítmény- (process performance) index a nevük. 

Ha az ellenõrzõ kártyáknál megismert módon a
mintákon belüli eltérésekbõl becsüljük a varian-
ciát (pl. a minták terjedelmének átlagolásával), 
a folyamat belsõ, véletlenszerû ingadozására jel-
lemzõ CP mutatókat kapjuk, szûkebb értelemben
ezeket nevezik folyamatképességi (process capa-

CP=
U

CPU= CPL=

1. tábla

;



32 MAGYAR MINÕSÉG

bility) indexeknek. Mivel ilyenkor a nevezõben
szereplõ σ kisebb vagy legföljebb akkora, mint a
PP számításakor, a CP értéke mindig nagyobb
vagy legalább akkora, mint PP -é. Vagyis a folya-
mat belsõ képessége (amit az egy-egy mintán
belüli ingadozásból számítunk) soha nem rosz-
szabb, mint a különbözõ idõpontokban vett
minták közötti eltérésbõl számított folyamattel-
jesítmény, mert ez utóbbiban egyéb hatások is
szerepet játszhatnak: CP ≤PP.

Szokás megkülönböztetni egy gépre és a folya-
mat egészére számított indexeket, elõbbieket gép-
képességi és gépteljesítmény-, utóbbiakat folya-
matképességi és folyamatteljesítmény-indexek-
nek nevezik. Az egy gép képességére és teljesít-
ményére vonatkozó követelményeknek szigorúb-
baknak kell lenniük, mert a folyamat egésze az
egyes gépek produkcióján csak ronthat. Szokás
ezért a gépindexeknél a ±3σ elõírásból következõ
6σ nevezõ helyett a ±4σ-nak megfelelõ 8σ-val szá-
molni, ekkor ugyanaz a CP-érték kisebb ingado-
záshoz tartozik.

Ugyancsak szokás a rövidebb és hosszabb tar-
tamú vizsgálatok alapján számított indexeket is
megkülönböztetni. Ha a hosszabb ideig tartó adat-
felvételbõl kapott indexek lényegesen rosszabbak,
mint a rövid idõ alatt fölvett adatokból számítot-
tak, a folyamatban jelentõs idõbeli ingadozás van.

Nem normális eloszlások kezelése
A folyamatképesség kvantitatív jellemzésekor 
a feladat az, hogy becsüljük az elõírásoknak

nem megfelelõ termékek arányát. Ha a mért
jellemzõ eloszlása nem normális eloszlás, a ±3σ
határhoz nem 99,73% valószínûség (ill. a
határon kívülre kerüléshez nem 0,27%) tar-
tozik, ill. ezekre alapozva nem alkothatunk
megfelelõ képet a határokon kívül esõk ará-
nyáról (2. tábla).

A táblán egy x2 és egy normális eloszlású
valószínûségi változó ingadozásának 99,73%-os
valószínûségû tartományait hasonlítjuk össze.
Jól látható, hogy az aszimmetrikus eloszláshoz
egészen más UNTL- és LNTL-határok tartoz-
nak. 

Amennyiben az eloszlás ismert, a kérdéses
arányok kiszámíthatók. Ehhez gyakran szükség
van a feltételezett eloszlás ellenõrzésére, ennek
módszere az illeszkedésvizsgálat. A feltételezett
normális eloszlás esetén is ellenõriznünk kell
azt. 

2. tábla

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

Az MMT Hon- és Rendvédelmi Szakbizottság hírei
2005. február 4-én az Innovációval a Védelemért
és a Biztonságért Társaság és az MMT HRSZB
Együttmûködési Megállapodást írt alá, melynek
célja a biztonság, a minõség és az információ-
védelem terén a töretlen és kölcsönös elõnyökön
alapuló együttmûködés.

2005. február 22-én, a HRSZB taggyûlésén
újraválasztották további három évre a vezetõség
tagjának Csomos Lajos és Füredi László urakat. 

A vezetõség ismételten megbízta Füredi László
urat a titkári teendõk ellátásával.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

1064 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
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Az MMT Hon- és Rendvédelmi Szakbizottsága 2005. június 2-án „A közszolgálat és a katonai
minõségirányítás aktuális kérdései” címmel rendezvényt tart a HM Technológiai Hivatalban.
Részletek a következõ számban.
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Az elmúlt év novemberében sikerrel zárult a sza-
vazás az ISO 22 000 szabványtervezetre. A szava-
zó tagországok döntõ többsége (45 ország) elfogad-
ta a tervezetet, mindössze három ország (Auszt-
rália, Franciaország és Japán) szavazott ellene, 
és egy ország (Irán) tartózkodott a szavazástól. 
23 tagország, továbbá az ISO megfelelõségérté-
keléssel foglalkozó fejlesztéspolitikai bizottsága
(ISO/CASCO), a FAO/WHO Élelmiszerkönyv Bi-
zottsága (Codex Alimentarius Comission; a továb-
biakban Codex), a Szállodák és Éttermek Nem-
zetközi Szövetsége (IH&RA) és a McDonald’s Eu-
rope fûzött észrevételeket a tervezethez, összesen
140 oldal terjedelemben.

Különös jelentõségû volt a Codex-tõl érkezett
hozzászólás, már csak azért is, mert amikor a
szabvány kidolgozása iránti igény 2001-ben
felmerült, a Codex kifejezetten ellenezte, hogy ez-
zel a témával az ISO foglalkozzon. Az idõközben
legfelsõbb szinten lefolytatott tárgyalások és
információcserék azonban meggyõzték a Codex
vezetõ testületeit arról, hogy a két szervezet tevé-
kenysége nem kizárja, hanem segíti, kiegészíti
egymást. Az ISO/DIS 22 000-re küldött Codex-
észrevételek már ezt a szemléletváltozást tük-
rözik.

A Codex megállapítja, hogy az ISO 22 000 lesz
az egyetlen nemzetközileg elismert olyan élel-
miszer-biztonsági irányítási rendszerszabvány,
amely függetlennek tekinthetõ, mivel azt non-
profit szervezet dolgozta ki, szemben a különbözõ
profitorientált szervezetek által erre a célra ké-
szíttetett dokumentumokkal. Ezért azok a cégek,
amelyek az ISO 22 000 alapján szereznek majd
tanúsítványt, joggal elvárhatják a hatóságoktól a
hivatalos elismerést arról, hogy rendszerük
megfelel az élelmiszer-biztonsági követelmények-
nek – fejti ki a Codex hozzászólása. Megemlíti
továbbá, hogy a szabályozó hatóságok hatásköré-
be tartozik majd a szabvány alkalmazásának
esetleges elrendelése, ahogy azt más ISO-szab-
ványok esetében számos ország meg is tette.

A szabvány kidolgozói számára nagy segítséget
jelentett, hogy a Codex nemcsak hozzászólt az
ISO/DIS 22 000 szabványtervezethez, hanem
annak C mellékletét (a vonatkozó Codex-doku-

mentumok listáját) naprakész állapotba hozta,
így annak új változata már hibátlan és teljes lesz,
hiszen azt a legavatottabb szervezet korrigálta.

Érdekes információkat tartalmazott a McDo-
nald’s Europe vezetõ élelmiszer-biztonsági me-
nedzserének hozzászólása. Dr. Pourkomailian úr
ebben kifejti, hogy több, jelenleg elérhetõ élelmi-
szer-biztonsági követelményszabványt áttanul-
mányozva (BRC, IFS, EFSIS és a holland HACCP-
szabvány) azt tapasztalta, hogy mindegyiknek
vannak hibái, ezért nagy valószínûséggel rövid
életûek lesznek. A BRC és az IFS nem kívánja
meg a HACCP-rendszer igazolását (verifikálását);
az EFSIS számos extra követelményt tartalmaz; a
holland szabvány pedig kockázatelemzést ír elõ a
kritikus szabályozási pontok meghatározása elõtt,
amely szerinte szubjektivitáshoz vezet, és nem te-
szi jobbá a rendszert, csak növeli a papírmunkát.
Értékelése szerint az ISO 22 000 lesz az a szab-
vány, amely valamennyi szükséges és megkívánt
követelményt tartalmazni fog. Ezért azt tartaná
helyesnek, ha az Élelmezési Üzleti Fórum (CIES)
a korábban felsorolt négy különbözõ követel-
ményszabvány helyett az ISO 22 000 alkalmazá-
sát ajánlaná. Nem tartja meggyõzõnek ui. azt a
magyarázatot, hogy a GFSI (Global Food Safety
Initiative; Globális élelmiszer-biztonsági kezde-
ményezés) útmutató alapján azért fogadták el
mind a négy említett szabványt, mert azok gya-
korlatilag egyformák. Ha ez így van, akkor mi az
oka annak – teszi fel a kérdést –, hogy aki az egyik
szerinti tanúsítványt követeli meg, az nem fogad-
ja el a másik szerint megszerzettet?

A kedvezõ megítélés és a jelentõs nemzetközi
támogatás mellett, természetesen, számos kriti-
kát is kapott a szabványtervezet.

A kereskedõk ISO 22 000-et elutasító megnyil-
vánulásai Európa-szerte ismertek, ennek ellenére
a CIES írásos észrevételt a szabványtervezettel
kapcsolatban nem küldött. Ez azért volt furcsa,
mert a szabvány kidolgozásának megkezdésekor a
CIES kezdeményezte hivatalos kapcsolat létesí-
tését az illetékes munkacsoporttal (ISO/TC
34/WG 8), amelyet a mûszaki bizottság tag-
testületei támogattak, és az ISO Igazgató Tanácsa
is jóváhagyott. Ezt követõen Byrnes úr, a CIES

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

Készül az ISO 22 000 élelmiszer-biztonsági
szabvány végsõ tervezete*

* A Szabványügyi Közlöny 2005. februári számában megjelent cikk másodközlése.
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élelmiszer-biztonsági igazgatója a munkacsoport
minden ülésén részt vett, valamennyi dokumen-
tumot véleményezésre megkapott.

A munkacsoport 2004. december 13-a és 15-e
között, Koppenhágában megtartott ülésén, ame-
lyet az ISO/DIS 22 000-re érkezett észrevételek
megvitatására és a szabványtervezet átdolgozá-
sára hívtak össze, Byrnes úr úgyszintén részt
vett. A dán projektvezetõ (Jacob Fargemand)
ezért megkérte arra, hogy nyújtsa be írásban a
legfontosabb kifogásaikat, mert azokat az ülés
során meg kívánják vitatni, hiszen az ISO
alapvetõ célja a harmonizálás és a lehetõ legszéle-
sebb körû konszenzus kialakítása.

Öt pontban összefoglalt észrevételeiben Byrnes
úr elismerte, hogy az ISO 22 000 nagyon jól
egyesíti az ISO 9001 szerinti irányítási rendszert
a HACCP-rendszerrel. Rögtön utána azonban
kifejtette, hogy az ISO 22 000 a GFSI-értékelésen
mégis elbukna, mert nem tartalmazza a három
kulcsfontosságú elem egyikét, a Jó gyártási (vagy
mezõgazdasági) gyakorlatot. Ez a megállapítása
azonban csak részben igaz. Az ISO 22 000 valóban
nem tartalmaz egy általános érvényû, ilyen jel-
legû leírást, mert ilyen nem is létezhet. A szab-
vány C melléklete viszont termékcsoportok, illet-
ve szakterületek szerinti bontásban felsorolja
azokat a Codex-dokumentumokat, amelyek a
legkülönbözõbb területeken a jó mezõgazdasági,
gyártási, szállítási, kereskedõi stb. gyakorlat meg-
valósításához iránymutatók lehetnek.

Kifogásolta azt is, hogy az ISO 22 000 nem tar-
talmaz olyan kérdéslistát, amelynek alapján el-
dönthetõ, hogy mennyire felel meg a rendszer 
a követelményeknek. Ez is igaz, de ugyanúgy,
ahogyan a jó gyártási gyakorlat megvalósításához
egészen mások a követelmények egy húsüzemben,
mint például egy malomban, a kérdéslista sem
lehet általános érvényû. Több száz ilyen listát vi-
szont nem lehet és nem is célszerû egy szabvány-
hoz csatolni. Ha azonban egy szervezet élelmiszer-
biztonsági irányítási rendszerét az ISO 22 000
követelményeinek megfelelõen hozza létre, akkor
bármilyen kérdésre kielégítõ választ tud majd
adni.

Az eszmecsere azzal zárult, hogy a CIES nyi-
tott a további egyeztetésekre, az ISO/TC 34/WG 8
pedig élni fog ezzel a lehetõséggel.

A következõkben a tagországoktól és a már
említett szervezetektõl beérkezett legfontosabb
kifogásokat próbálom (a teljesség igénye nélkül)
áttekinteni.

A legtöbb kritika, amelyet a magyar hozzá-
szólás is tartalmazott, a szabványtervezet nyel-
vezetét érte. Egyrészt a hosszú körmondatokat,
másrészt a gyakran nem egyértelmû fogalmazást
kifogásolták, amely nagyon megnehezítette az

anyag lefordítását más nyelvekre. Ezért a mun-
kacsoport jelenleg legfontosabb feladatának 
a fogalmazás egyszerûsítését, a mondanivaló 
világossá tételét tekinti.

Többen észrevételezték, hogy nem elegendõ
csupán a Bevezetõben megemlíteni, hogy a szab-
vány alapvetõ célja az élelmiszer-biztonsági rend-
szerek egységes elvek szerinti tanúsítása, hanem
az Alkalmazási terület címû fejezetben kell dek-
larálni. Ugyanakkor egyértelmûen ki kell mon-
dani, hogy a szabvány az élelmiszer-biztonsági
rendszer tanúsítására alkalmas és nem a termé-
kekére.

Felmerült néhány további szakkifejezés
meghatározásának szükségessége, továbbá a PRP
és az üzemeltetési PRP elnevezés és a hozzájuk
tartozó meghatározás megváltoztatásának igénye
is, de abban még nem született döntés, hogy mi
lesz a végsõ változat. A szakértõk felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy a Codex több szakkifejezés
meghatározását újrafogalmazta, és hogy követni
kellene ezeket a változtatásokat. Megállapodtak
abban, hogy az érvényesítés (validálás) esetében
az ISO 22 000 átveszi a Codex új fogalommeg-
határozását, viszont változatlanul megtartja az
igazolás (verifikáció) ISO 9000:2000 szerinti vál-
tozatát.

Jelentõsen átrendezõdött, egyszerûsödött, és
így áttekinthetõbbé vált a szabványtervezet 7.
fejezete, amely a biztonságos termékek megter-
vezésének és elõállításának követelményeit rész-
letezi.

Ahogyan várható volt, a legtöbb kritika a szab-
ványtervezet A mellékletét érte. Ezért a munka-
csoport az ISO Központi Titkárságának javaslatát
elfogadva úgy döntött, hogy ezt a mellékletet a
szabványtervezetbõl kiemeli, és külön, de a szab-
vánnyal egy idõben, mint Mûszaki elõírást pub-
likálja, ISO 22 002 azonosító jelzettel. Ennek az
útmutatónak az átdolgozását – a beérkezett
észrevételek alapján – a japán szakértõk vállalták.

Arról is döntés született, hogy a korábbi A mel-
léklet helyére egy új melléklet kerül, amely a
HACCP-rendszer alapelvei és az ISO 22 000
fejezetei közötti kapcsolatot fogja szemléltetni.

Többen hiányolták, hogy a szabványtervezet
nem foglalkozik az auditorok kiválasztásának, fel-
készítésének és az audit lefolytatásának követel-
ményeivel. Ezzel kapcsolatban döntés született,
hogy külön dokumentumban kell az erre vonat-
kozó követelményeket elõírni. A francia delegáció
vállalta a tervezet elkészítését, amely – mielõbbi
publikálás céljából – feltehetõen szintén mûszaki
elõírás-tervezetként a közeljövõben lesz körözve.

A tagországok azt is kifogásolták, hogy a szab-
ványtervezetben elõírtakat a kisvállalkozások
még mindig nehezen tudják majd megvalósítani.
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Ezért több helyen kellene utalni azokra a köny-
nyítésekre, egyszerûsítésekre, amelyek alkal-
mazhatóvá teszik a szabványt ezek számára is.
Ezzel kapcsolatban az ISO Központi Titkársá-
gának képviselõje (Pauline Jones) megerõsítette,
hogy tervezik az ISO 22 000 alkalmazásának
elõsegítésére egy olyan kézikönyv elkészítését,
mint amilyent az ISO 9001 esetében készítettek,
és ami nagyon népszerû, elsõsorban a kisvállal-
kozások és a fejlõdõ országok körében. Ezen túl-
menõen ki fognak alakítani az ISO honlapján egy
olyan területet, ahol az ISO 22 000-sel kapcsolatos

új információkat, a felmerült kérdéseket és az
adott válaszokat fogják mindenki számára hozzá-
férhetõvé tenni.

A végsõ szabványtervezetet (FDIS-t) az ISO
várhatóan 2005 májusában publikálja. Tekintet-
tel arra, hogy ebben a fázisban már csak a sajtó-
hibákra lehet észrevételt tenni, a várhatóan 2005
szeptemberében megjelenõ ISO 22 000 mûszaki
tartalma nem fog változni az FDIS-hez képest,
ezért a tanúsításra való felkészülés már az FDIS
alapján megkezdhetõ lesz.

Petró Ottóné dr.

EMAS-felkészítés
2005. február 15-én tartotta a KÖVET-INEM
Hungária Egyesület az EMAS Egyszerûen c.
program nyitóelõadását.

Az egyesület az Európai Bizottság Környezet-
védelmi Fõigazgatósága megbízásából, nemzet-
közi partnerekkel, 10 magyar kis- és középvál-
lalkozást készít fel az Európai Unió rendelete
szerinti környezetközpontú irányítási rendszer
(EMAS) kialakítására. Az egyéves program kezde-
tén a cégek elméleti tájékoztatást kapnak a
környezetközpontú irányítási rendszerekrõl, azok

bevezetésérõl és mûködtetésérõl, majd a KÖVET
szakértõi segítségével megkezdhetik a rendszer
kiépítését saját vállalkozásuknál. A program
végén lehetõség van az EMAS rendszer hitelesí-
tésére és regisztrálására is.

További tájékoztatás: 
Herner Katalin programvezetõ, 

KÖVET-INEM Hungária
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.

tel.: 473-2290; fax: 473-2291; 
e-mail: herner@kovet.hu

BEMUTATJUK A SZAKMA KIVÁLÓSÁGAIT

Hödlmayr Hungária Logistics Kft.*

– Prekopecz József**–

„Családi vállalkozás vagyunk, és a leginnovatívabb gépjármû-logisztikus világszerte. 
Ügyfeleinknek a legmagasabb szintû minõségi szolgáltatást nyújtjuk, 

amely a következõkön alapszik: folyamatos, technológiai fejlesztés, sikeres partnerkapcsolatok, 
motivált munkatársak egy tanuló szervezetben.”

Részlet a Hödlmayr International AG jövõképébõl.

A VÁLLALAT RÖVID BEMUTATÁSA
A Hödlmayr Hungária Logistics Kft. az osztrák
gyökerû Hödlmayr International cégcsoport tagja,
mely Európa hét, Dél-Amerika két és a Távol-Kelet
egy országában rendelkezik székhellyel. A kon-
szern több mint 1400 munkatársat foglalkoztat.

Magyar leányvállalata 1990 novemberében
kezdte meg Hödi Sped Kft. néven mûködését
Gyálon és ezzel szinte egyidõben a szentgotthárdi
Opel-gyárban. Néhány évvel késõbb stratégiai

megfontolások alapján Gyõrbe helyezte át szék-
helyét, és néhány névmódosítást követõen, fel-
vette jelenlegi elnevezését.

Tevékenységi kör
Cégünk megalakulása óta törekszik arra, hogy
ügyfelei számára több legyen, mint egyszerû szál-
lítmányozó. A gépkocsikat fõként közúton, emel-
lett vasúton és esetenként hajón szállítjuk a
gyártótól a vevõhöz, és közben gondoskodunk a

** A cég 2004-ben Nemzeti Minõségi Díjat nyert a szolgáltatókategóriában.
** Minõségirányítási vezetõ, HÖDLMAYR Hungária Logistics Kft.
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raktározásról, vámkezelésrõl. 11 ezer gépjármû
egyidejû tárolására alkalmas, több 100 000 négy-
zetméteres import- és elosztóraktárunkba beér-
kezett jármûvek disztribúciója mellett érték-
növelõ többletszolgáltatásokat is nyújtunk. Ezek
a kiegészítõ szolgáltatások magukba foglalják
például a gyári viaszbevonat eltávolítását, a
gépjármûvek tisztítását, 0 km-es átvizsgálását és
mûszaki szervizmunkáit, illetve a gépjármûvek
igény szerinti átépítését (tartozékok, klímaberen-
dezés beszerelése) és akár az optikai tuningolást
is. A Hödlmayr Hungária Logistics Kft. folyama-
tosan kapcsolatban áll a Hödlmayr-csoport nem-
zetközi adat- és kommunikációs hálózatával,
melynek segítségével munkatársaink és ügyfe-
leink folyamatosan követhetik a gépkocsik hely-
zetét és állapotát a megrendeléstõl a kiszállításig.

Ügyfeleink és néhány adat teljesítményünkrõl
250 munkatársat foglalkoztató cégünk több mint
100 gépjármûszállító kamionjával 2004-ben
megközelítõleg 140 ezer gépkocsit szállított.
Partnereinkkel tavaly több mint 10,2 millió km-t
teljesítettünk Európa útjain. Ügyfeleink közé tar-
tozik a General Motors Southeast Europe Kft., a
Fiat Magyarország Kft., a Nissan Magyarország
Rt., a Citroen Hungária Kft., a Peugeot Hungária
Kft., a Volvo Autó Hungária Kft., a Renault
Hungária Kft., a Honda Hungary Kft. és a
Mitshubishi Motors Import Kft. 2002 óta ügy-
feleink között tudhatjuk az Audi Hungária Motor
Kft.-t, amely részére „Készgépjármû-kezelés”
(Releasing Agent) szolgáltatást végzünk gyõri
gyárában.

A MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
FEJLÕDÉSE
1995–1996: A vállalat tevékenységének módsze-

res feltérképezése, folyamatok kialakítása,
eljárások kialakítása, standardizálás. Minõség-
ügyi rendszer felépítése és tanúsítása ISO 9002
szerint.

1999–2000: A minõségügyi rendszer és a minõség-
kultúra elmélyítése. Javítandó területek kijelö-
lése, a TQM alapelemeinek alkalmazása.

2001–2002: A minõségirányítási rendszer tovább-
fejlesztése az ISO 9004:2000 (TQM elmélyítése,
folyamatmodell átalakítása) és a VDA 6.2
követelményeinek megfelelõen. A minõség-
irányítási rendszer tanúsítása ISO 9001:2000
és a rendszer egy része VDA 6.2 szerint.

2002–2003: A VDA 6.2 szabvány alkalmazásának
kiterjesztése az egész minõségirányítási rend-
szerre, sikeres tanúsítás. EFQM-modell alkal-
mazása. Pályázat elkészítése a Nemzeti Minõ-
ségi Díjra („Elismerés a kiválóságért” EFQM-
oklevél elnyerése).

2003–2004: A minõségirányítási rendszer tovább-
fejlesztése az önértékelés (az „NMD-vissza-
jelzés 2003”-t is felhasználva) alapján. Pályázat
elkészítése az NMD 2004-re.

2005: A HHL megnyeri a Nemzeti Minõségi Díjat
(2004) szolgáltatókategóriában. További ter-
vek: felkészülés és pályázat benyújtása az
Európai Minõségdíjra 2006-ban.

ÖNÉRTÉKELÉS, A VÁLLALAT ERÕSSÉGEI
A HHL-nél folyó önértékelést, a vállalat erõs-
ségeit az EFQM-modell logikáját követve mutat-
juk be.

Vezetés
A szervezet folyamatos fejlesztésének és a kiváló-
ságkultúra elmélyítésének alappillére a veze-
tõség elkötelezettsége és személyes rész-
vétele. 

A HHL vezetése személyesen vesz részt a vál-
lalati kultúra alappilléreinek (1. sz. ábra) kiala-
kításában, és azt rendszeresen felülvizsgálja. 
A konszern által kijelölt irányelveket a helyi
viszonyoknak megfelelõen átdolgozza, átalakítja,
hogy azok a szervezet minden szintjén tolmácsol-
hatóak és érthetõek legyenek.

Fontos a vezetõk készségeinek, képességei-
nek folyamatos fejlesztése az egyre növekvõ
belsõ és külsõ kihívásoknak való eredményes
megfelelés érdekében. A HHL vezetése 6 éve
rendszeresen vezetõi készségfejlesztõ-képzési
programokon vesz részt (évente legalább 2 prog-
ram), melyek legfontosabb témái a következõk:

– helyzetfüggõ vezetés, vezetõi készségek ru-
galmas alkalmazása,

– eredményes szervezet kialakítása, eredmé-
nyes csapatmunka,

– idõgazdálkodás,
– pozitív beállítódás, rugalmas problémakeze-

lés, empatikus kommunikáció,
– belsõ és külsõ ügyfélszolgálat fejlesztése.

A képzési programok hatékonyságát mutatják a
belsõ mutatók (dolgozói elégedettség, gazdasági
eredmények) és külsõ mutatók (ügyfél-elége-
dettség) folyamatos javulása.

Dokumentum Felhasználás
Jövõképünk Jövõkép és küldetés
Irányelveink Minõségpolitika (minõségcélok

és stratégia alapja)
Vállalati kultúránk
Vezetési kultúránk
Csapatkultúránk

A szervezeti kultúra normái

1. ábra. A szervezeti kultúra alappillérei
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A vállalat egészséges mûködéséhez elengedhe-
tetlenül szükséges a szervezeti mûködés keret-
rendszerének az igényekhez való folyamatos
hozzáigazítása. A HHL vezetése az SZMSZ pro-
jekt keretében átvizsgálta és korszerûsítette a
szervezeti szabályzatokat, a munkaköri leírásokat
és a funkciódiagramokat, és ezzel jelentõsen
növelte a szervezeten belüli kommunikáció és
mûködés hatékonyságát.

Az immár 3 éve folyó, EFQM-modellen alapuló
önértékelésben a teljes vezetés részt vesz, az
önértékelés folyamatát a 2. ábra mutatja be. A
HHL vezetése 3 év alatt 4 korábbi NMD-gyõztes
céggel folytatott tapasztalatcserét az önértékelés-
rõl és a jó gyakorlatokat átvette, alkalmazza.

Politika és stratégia
2002-ig a HHL még csak a konszern stratégiá-
jával rendelkezett, saját stratégiáját nem
rögzítette. 2003-ban a Balanced ScoreCard mód-
szer bevezetésével egy idõben kidolgoztuk a cég
saját stratégiáját, meghatároztuk a stratégia
megvalósítása szempontjából kritikus siker-
tényezõket. A stratégia kialakításának, meg-
valósításának és felülvizsgálatának folyamatát a
3. ábra mutatja be.

A BSC-módszer bevezetésével tudtuk garantálni 
a stratégiai sikertényezõk kiegyensúlyo-
zottságát. A HHL stratégiájában a pénzügyi/gaz-

dasági mutatók mellett egyenlõ súllyal és arány-
ban szerepelnek a vevõkkel, a folyamatokkal/mû-
ködéssel és a tanulással/fejlõdéssel kapcsolatos
kritikus sikertényezõk. A HHL a kulcsfolyamatait
is a stratégiából vezeti le, kulcsfolyamatokként
nevezi meg azon folyamatokat, amelyek a straté-
gia megvalósításához szükségesek. A HHL – egye-
dülálló módon – kulcsfolyamatként határozza
meg például a minõségirányítási rendszer, a válla-
lati tevékenység folyamatos fejlesztését a munka-
társak széles körû bevonásával (javaslattételi
rendszer, fejlesztési projektek).

Emberi erõforrások, dolgozói eredmények
A HHL humánpolitikai koncepciójának 5 alap-
pillére:

– Létszámtervezés.
– Bér, juttatási és ösztönzési rendszer.
– Képzési terv, programok.
– Karriertervezés.
– Munkatársi elégedettség növelése.

A bér, juttatási és ösztönzési rendszer folyamatos
és dolgozóielégedettség-felmérések eredményeit is
figyelembe vevõ többéves fejlesztése révén sike-
rült elérni a munkatársak folyamatosan javuló
elégedettségét ezen a területen. A bérek és a jut-
tatási rendszer a régiós összehasonlításban átlag
feletti eredményeket mutatnak.

Cégünk képzési tervének fontos elemei az egy-
másra épülõ modulokból álló és a stratégia meg-
valósításának támogatását célzó képzési prog-
ramok (4. ábra).

A HHL-nél fontos szempont, hogy új munkatárs
kiválasztásánál elõször saját pályázó munkatár-
sakkal igyekszünk betölteni az új vagy megüresedõ
munkakört. A cégünknél folyó karriertervezés
eredményeképpen cégünk létszámához képest
jelentõs azon munkatársak aránya, akik sikeresen
léptek elõre egy új, nagyobb kihívást jelentõ mun-
kakörbe. Kulcsmunkatársaink kiválasztásában
fontos szerep jut az értékelési folyamat végsõ fázi-
sában az ún. Assessment Centernek, ahol a jelöl-
teknek egynapos kiválasztási programon kell
bizonyítaniuk alkalmasságukat (gyakorlati és
elméleti feladatokon keresztül).

T eam ek
kia lakítása

Ada tok és
m ódszerek

fe lté rképezése

Önér téke lés
(R AD AR )

In tézkedések
te rvezése  és
beveze tése

In tézkedések
fe lü lvizsgá la ta

Pá lyáza t
e lkészítése

2. ábra. Az önértékelés folyamata

Jövőkép&Kü lde tés
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Akciók, p ro jektek

3. ábra. Stratégia kialakítása és megvalósítása BSC-vel

Képzési program Stratégiai célok
Vezetõi készségfejlesztés Ügyfél-elégedettség

Munkatársi elégedettség
Kulcsvezetõk fejlesztése

Projektmenedzsment
Csapatépítõ programok

Hatékony projektek

Nyelvi képzések Ügyfél-elégedettség
Kulcsvezetõk fejlesztése

Számítógépes tanfolyamok Technológiai fejlesztések
4. ábra. Képzési programok a stratégiával összhangban
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5 éve végzünk munkatársielégedettség-felmé-
rést kérdõíves módszerrel. Az eredményeket a
vezetõség elemzi, és a javítás érdekében akcióter-
veket dolgoz ki. Ezen akciótervek keretében sike-
resen javítottuk a cégen belüli kommunikációt, a
munkakörnyezetet, a juttatási rendszerrel és a
vezetéssel való elégedettséget. A munkatársi
elégedettség folyamatosan javuló tenden-
ciát mutat. Idõközben többször felülvizsgáltuk 
a kérdõívet és a felmérés módszerét, fokozatosan
bõvítve a kérdések és a résztvevõk körét. Jelenleg
a felmérésben részt vevõk aránya több mint 90%.

Partnerek
A HHL közel 10 éve alkalmaz fuvarozó alvállal-
kozókat szállítási tevékenysége rugalmasságának
és hatékonyságának javítása érdekében. A vezetés
2000-ben azt a stratégiai döntést hozta, hogy
kialakítja a Franchise rendszert, így a rugal-
masság, hatékonyság mellett az egységes megje-
lenést és a hosszú távú együttmûködést is garan-
tálni tudja. A legjobb teljesítményt nyújtó alvállal-
kozókkal tárgyalások után Franchise-szerzõdést
kötöttünk. 2001 óta a Franchise-partnereket
folyamatosan fejlesztjük. Az együttmûködés alap-
ja az értékelési rendszer, amellyel a teljesítmé-
nyek arányában az üzleti sikerhez való hozzájá-
rulás is elismerésre kerül. A félévente elvégzett
kiértékelések eredménye alapján a szerzõ-
déses árak felülvizsgálatra kerülnek, és
2003-tól évente odaítéljük az „Év fuvarozó part-
nere” címet. A Franchise-partnereket bevonjuk a
fejlesztésekbe (pl. VTS jármûkövetõ rendszer,
fuvarellenõrzõ programok), és kamionjaink el-
adásával, valamint banki kapcsolataink révén
támogatjuk a jármûparkfejlesztéseiket is.

Folyamatok, fejlesztések
A HHL folyamatmenedzsment-modelljét (l. 5.
ábra) a vezetés az elmúlt 5 évben jelentõsen át-
alakította. Míg korábban csak a fõfolyamatokat
tekintettük kulcsfolyamatoknak, jelenleg minden
olyan folyamatot, ami a stratégia megvalósítása
szempontjából kritikus, kulcsfolyamatnak te-
kintünk.

A folyamatokat az évente vezetõségi átvizs-
gálás keretében felülvizsgált teljesítménymu-
tatókon és az azokhoz rendelt célokon keresztül
mérjük.

A folyamatos fejlesztés a HHL-kultúrában és 
-gondolkodásban alapvetõ fontosságú. A folyama-
tos fejlesztésnek (a HHL-nél MOVE-nak nevez-
zük) két útja van:

– áttörés jellegû, nagy léptékben történõ to-
vábbfejlesztések (fejlesztési projektek),

– fokozatos, kis lépésekben történõ továbbfej-
lesztés (munkatársak újítási javaslatai alap-

ján), ez jellemzõen alulról jövõ kezdeménye-
zéseket foglal magába.

A fejlesztési projektek kiváló példája a VTS áru- és
jármûkövetõ rendszer, mellyel a HHL a Hödlmayr
konszernen belül kompetencia-központtá vált,
és a „XII. Magyar Innovációs Nagydíj”
pályázaton elismerést kapott a „VTS árukövetõ
rendszer bevezetése” címû jelentõs innovációért.

A HHL vezetése anyagi ösztönzõkkel (prémium)
és elismerési rendszerrel elérte, hogy a javas-
lattételi rendszerbe a munkatársak egyre szélesebb
körét be tudja vonni, és a munkatársak javaslatai
alapján megtakarításokat, valamint a folyama-
tokban/tevékenységekben ésszerûsítéseket ér el.

Ügyfelek
A vevõi elégedettség növelése rendkívül fontos,
kritikus sikertényezõ cégünk számára, hiszen a
HHL ügyfélköre viszonylag kisszámú, de koncent-
rált, nagy jelentõségû ügyfelekbõl áll. Éppen ezért
szükséges a strukturált és számszerûsített
vevõi visszajelzések gyûjtése. A vevõinkkel
folytatandó eredményes és hatékony együtt-
mûködés, a stratégia és a fejlesztések megfelelõ
módon történõ meghatározása érdekében a HHL
évente kérdõíves módszerrel tájékozódik arról,
hogy az ügyfelek hogyan értékelik a vállalat tel-
jesítményét.

Az ügyfél-elégedettségi felmérés eredményeit
évente a vezetés egy Workshop keretében fel-
dolgozza, értékeli, és intézkedéseket hoz az
ügyfél-elégedettség folyamatos javítása érde-
kében.

A szervezet ügyfeleivel közvetlen, pontos és
kölcsönös tájékoztatáson alapuló kapcsolat
fenntartására törekszik, ennek érdekében ügy-
félszolgálatot mûködtet keretszerzõdéses ügy-
felei számára (Client Service Management). 
A CSM-ek feladatai közé tartoznak: az ügyfél
számára végzett szolgáltatások felügyelete, érté-
kelése, az értékelés jelentése a szervezet vezetõje
felé, megelõzõ kapcsolattartás az ügyféllel,

5. ábra. A HHL folyamatmodellje
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strukturált információközvetítés a HHL és az
ügyfél között, személyes, napi kapcsolattartás az
ügyféllel.

Az elmúlt 10 évben a HHL nem veszített el
ügyfelet, ügyfelekkel kötött szerzõdéseit rendsze-
resen meg tudja hosszabbítani, ill. a konkuren-
ciától ügyfeleket szerez.

Társadalmi hatás
A HHL társadalmi hatásának fõ irányait a vezetés
az alábbiakban határozta meg.

A vállalat által végzett szolgáltatások környe-
zeti hatásainak jelentõs mérséklését a jármûpark
folyamatos fejlesztésével és a telephelyi infra-
struktúra korszerûsítésével sikerült elérni.

A város és a szûkebb régió közösségi életében a
HHL szponzorként is megjelenik, jelentõs össze-

gekkel támogatva sport- és kulturális rendez-
vényeket, alapítványokat.

A HHL elkötelezte magát a kiválóságkultúra
terjesztésben cégcsoporton belül és kívül is. En-
nek érdekében a HHL vezetõi konferenciákon,
szemináriumokon tartanak elõadást az EFQM-
modell szerinti önértékelésrõl, a kiválóságkultúra
alkalmazásáról.

Kulcseredmények
A HHL pénzügyi és nem pénzügyi eredményeinek
jelentõs része 3-4 éve következetesen javuló ten-
denciát mutat, a célokat elérik, és jobbak a fõ
versenytárs adatainál.

A kulcsfolyamatoknál meghatározott mutatók
nagy része több éve folyamatosan javuló tenden-
ciát tükröz.

OLVASÓINK ÍRJÁK

Tisztelt Szerkesztõség!

Örülök, hogy a Társaság tagjai sorába tartozhatom. Már korábban elköteleztem magam a minõség iránt.
Amikor a jelentkezésem elfogadása után megkaptam az elsõ példány folyóiratot, és elolvastam, akkor egy
furcsa érzés fogott el. A folyóiratban a szakma fogadott. Már régóta vágytam arra, hogy ne arról olvassak
örökösen és unalmasan, hogy nekem hogyan kell magamat érezni, kit kell utálni, kire kell szavazni, kinek
ne higgyek stb. Végre az igényeimnek és elvárásaimnak megfelelõ értekezéseket, eszmefuttatásokat,
tanulmányokat olvashattam hozzáértõ szakemberek tollából. Az új közösségben (EU) a produktumunk,
hozzáértésünk és leleményességünk alapján ítélnek meg bennünket. Végre elmúlt az az idõ, amikor a
minõségre – a terméktõl függetlenül – azt mondtuk, hogy „szocialista export”, és „hazai fogyasztásra még
elmegy”. Ez a kategória volt a „Pocsék Áruk Fóruma” címû mûsorban megjelenõ esetek. Ma már, szeren-
csére, másról beszélünk.

A folyóirat aktuális számainak megjelenését folyamatosan és nagy várakozással fogadom. A szakmai
tevékenységem alappillérének tekintem, mivel a benne foglaltak komoly ötleteket, megoldásokat és
tapasztalatokat nyújtanak. Sok mindenben segítségemre volt, nem kellett kitalálni, amit már valamelyik
kolléga, kolléganõ kitalált. Nem is beszélve a magas szintû elméleti fejtegetésekrõl.

Számomra nagy öröm, hogy a folyóirat alappillére az aktualitás, szakmaiság, tárgyilagosság és elfogu-
latlanság, valamint az oktatás, információ és vélemények megismertetése. E hitemben minden újabb meg-
jelenõ szám megerõsít. Jó, hogy a „folyóiratunk” megírja a jót, kevésbé jót és az egyáltalán nem jó jelen-
ségeket is. Örömmel figyelem tagságunk folyamatos gyarapodását. Ami körülöttünk van, azt egyre többen
látjuk alulról, felülrõl, jobbról és balról egyaránt. Kollektívánk egy értékes közösség! Mindig örömmel
olvasom a véleményeket, mert a sajátomat van mivel összevetni, reálisabb értékítéletet tudok szûkebb 
és tágabb környezetemrõl kialakítani. Akár saját véleményemet is pontosíthatom, ha meggyõzõ érveket
olvasok.

A fentiekbõl kifolyólag írtam le véleményemet a korábbi számban, amelyre választ is kaptam. 
A válasznak nagyon örültem, mert amikor elolvastam, ismét csak megerõsített az a tudat, hogy nem a
minõség ellen fogtam tollat, hanem csak a visszásságokat, száraz tényeket vetettem papírra, saját tapasz-
talatom alapján. Dr. Nádasdi Józsefné PhD válasza generális útmutatást adott szinte az egész iparági ver-
tikum problémájának megoldására.

Tisztelt Szerkesztõség! Jelen levelem mellé csatolom levelemet azzal a tiszteletteli kéréssel, hogy
köszönetem, nagyrabecsülésem és elismerésem kifejezése érdekében juttassák el dr. Nádasdi Józsefné
PhD részére, mivel levelezési címét nem ismerem.

Kaposvár, 2005. január 13.                                                                        Köszönettel és tisztelettel:
Durczi Ferenc

7400 Kaposvár, Eger u. 33.
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A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium a Magyar Formaterve-
zési Tanács közremûködésével hirdeti meg.

A pályázat célja:
– a magyar formatervezés kiemelkedõ teljesít-

ményeinek bemutatása és népszerûsítése;
– a hazai termékek nemzetközi versenyképes-

ségének javítása a formatervezés eszközeivel,
– a hazai formatervezés kiemelkedõ alkotói-

nak elismerése. 

A pályázatok a következõ kategóriákban
nyújthatók be:

Termék 
Kereskedelmi forgalomban kapható, szériában
gyártott termékek és termékrendszerek.

Vizuális kommunikáció 
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások
komplex vizuális arculata, beleértve a csoma-
golási és információs rendszereket, interaktív fel-
használásokat is.

Terv 
Megvalósításra érett termékötletek terve makett
vagy prototípus formájában.

Diákmunka
A hazai felsõfokú oktatási intézmények ter-
vezõképzésében részt vevõ diákok által, hallgatói
jogviszony keretében készített tervek.

Pályázati feltételek
A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
nyújthatja be, akinek lakóhelye vagy amelynek
székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamának területén van.

A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési
lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció szük-
séges (az érdemi bírálatot elõsegítõ dokumentu-
mok: a pályamû keletkezésére, megvalósulására
vonatkozó és egyéb információt tartalmazó rész-
letes háttéranyagok). A képi és szöveges doku-
mentációleadás formátumára vonatkozó meg-
kötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Egy
pályázó több pályázatot is benyújthat.

A pályázat jeligés. A jeligét a Jelentkezési lapon és
az Adatlapon egyaránt fel kell tüntetni. Az
Adatlapot zárt borítékban csatolva kérjük beadni.
Pályázni kizárólag postai úton lehet.

Kérjük, hogy a diákok mellékeljék a hallgatói
jogviszony igazolását, ha azonban a jogviszony
már nem áll fenn, az oklevél másolatát kérjük
csatolni. A hallgatói jogviszony keretében készült
pályamunkák kizárólag Diákmunka-kategóriában
nyújthatók be.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely:
– három évnél nem régebbi,
– döntõ részben hazai alkotók szellemi

munkájával készült,
– szellemi tulajdonjoga más személy szerzõi és

iparjogvédelmi jogát nem sérti.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg,
– hiányos a mellékelt dokumentáció,
– határidõn túl érkezik be.

A pályázat beérkezési határideje: 
2005. április 25.

A pályázatot egy példányban, postán kell eljuttat-
ni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához,
„Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel ellát-
va, a következõ címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal
Magyar Formatervezési Tanács Irodája

1370 Budapest 5, Pf.: 552.

Az értékelés két lépcsõben történik:
• I. forduló: A bírálóbizottság a beküldött doku-

mentáció alapján dönt arról, hogy mely pálya-
mûveket hívja be a II. fordulóra.

• II. forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak
és a részletes dokumentáció alapján dönt a
díjak és az oklevelek odaítélésérõl. A pálya-
mûvek elbírálására a zsûrizésre kijelölt helyszí-
nen kerül sor. A begyûjtés helyszínérõl és idõ-
pontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem
szállítható pályamûvek elbírálása a beküldött
dokumentáció, illetve helyszíni szemle alapján
történik.

A bírálóbizottság döntésérõl a pályázók írásban
kapnak értesítést. A döntés nem fellebbezhetõ meg.

KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére
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A pályamûveket a bírálóbizottság az alábbi szem-
pontok alapján bírálja:

– célszerûség,
– újszerûség, eredetiség,
– esztétikai érték,
– a gyártás kivitelezésének minõsége,
– versenyképesség,
– ember- és környezetbarát-követelmények

érvényesülése.

A bírálóbizottság tagjai:

Prof. Lengyel István formatervezõ mûvész, tan-
székvezetõ egyetemi tanár, a bírálóbizottság
elnöke

Bánhalmi Gábor ügyvezetõ igazgató, Origo
Design Stúdió

Deés Enikõ Munkácsy-díjas textiltervezõ mûvész,
tanszékvezetõ

F. Kovács Attila Kossuth- és Balázs Béla-díjas
építész, látványtervezõ 

Dr. Geri István Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
mb. fõigazgatója

Dr. Janzsó Tamás mûszaki igazgató, Rehab Rt. 
Kerti Géza interakció-tervezõ, Kirowski Rt.  
Kukorelli Péter formatervezõ mûvész
Rony Plesl üvegtervezõ mûvész, Csehszlovákia      
Zsótér László Ferenczy Noémi-díjas grafikus-

mûvész

Kategóriánkét a legszínvonalasabbnak ítélt al-
kotások elnyerik a Magyar Formatervezési
Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és
kategóriánként pénzjutalomban részesülnek.

A bírálóbizottság által kiválasztott pályamûvek
kiállításra kerülnek az Iparmûvészeti Múzeum-
ban 2005. október 17 – november 6. között. 
A kiállítás költségét a pályázat kiírói fedezik. 

További információ
A részletes pályázati felhívás, a jelentkezési lap 
és az adatlap megtalálható a www.gkm.hu és a
www.mft.org.hu honlapon. A pályázattal kapcso-
latban hívható telefonszám: Majcher Barbara:
474-5587, e-mail cím: barbara.majcher@hpo.hu

Jelentõs hiányt pótolna
A MEDICINA Könyvkiadó Rt.-vel 2003-ban meg-
állapodtunk egy egészségügyi minõségbiztosítás-
sal foglalkozó könyv írására. 

A könyv tervezett címe: Klinikai hatékonyság
fejlesztése az egészségügyben.

A könyv az egészségügyi szervezeteknél folyó
minõségfejlesztõ munkához ad szemléleti és
gyakorlati útmutatást. A kéziratot a kiadó befo-
gadta, de – figyelembe véve az idõközben meg-

emelkedett nyomdai költségeket – csak támogatás
esetén tudja a könyvet megjelentetni.

A támogatás nem csak a könyv kiadását tenné
lehetõvé, de biztosítaná azt is, hogy a magyar-
országi kórházak ingyenes példányokhoz jussa-
nak hozzá.

A könyv megjelentetéséhez összesen 2 millió
forint támogatásra lenne szükség. Mint a könyv
szerkesztõje, lehetõséget látok arra, hogy a támo-
gató cégek neve a könyvben szerepeljen.

Dr. Gõdény Sándor

A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI
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