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Szemelvények a vezetői munkáról az – eredményességre ható tényezők
Kópházi Andrea
Hatalom, mint eredményességet befolyásoló tényező
A vezetés fogalmát vizsgálva feltétlenül eljutunk a hatalom kérdéséhez. A vezetéshez hatalomra van szükség.
A hatalom emberek közötti viszony, ami lehetővé teszi,
hogy az alárendelt elfogadja a felettes döntését, beleegyezve abba, hogy a döntés közvetlenül hasson a viselkedésre.
Ebből nyilvánvaló, hogy semmilyen hatalom nem lehet
eredményes a vezetettek beleegyezése, vagy azok engedelmessége nélkül A hatalmat a vezetőnek el kell fogadtatnia a beosztottakkal.
A hatalom elfogadásának három legfontosabb forrása,
hogy
• az alárendelt bízik a felettesében, az alárendelt
megszokta,
• az adott felettes hatalmát legálisnak ismerje el,
• az alárendelt fél attól, hogy ellenkezése kellemetlen következményekkel járhat (kényszer).
Ezek egyben a vezető vezetési eszközeit is jelentik, az
ösztönzéstől a buzdításon át a kényszerítésig. A vezetők
hatalmának öt fontos típusa van, amelyek lehetővé teszik, hogy befolyásolják mások gondolkodásmódját és
viselkedését.
A vezetői hatalom típusai: jutalmazó-, kényszerítő-, törvényes-, referens- és a szakértői hatalom.
A megbecsülési szükségletek (státus, presztízs, tisztelet)
gyakran a legközelebbi munkatársak révén nyernek kielégítést. Az egyénnek a megbecsüléssel kapcsolatos
legnagyobb jutalma minden bizonnyal abból a csoportból
Magyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

származik, amellyel azonosul. A vezetői elismerést, mint
motiváló tényezőt nem szabad figyelmen kívül hagyni, de
nem is szabad túlhangsúlyozni. Érzékeny és nagy tudású vezetőre van szükség, aki képes a jutalmak megállapítására és annak eldöntésére, mennyi az a jutalom,
amely valóban ösztönzőként szolgál a szervezet teljesítményének és jólétének növelésére.
A fenyegetés és a büntetés alkalmazása a vezető és a
beosztott közötti kapcsolatnak a gyengülését idézi elő.
Rövidtávon hatékony befolyásoló eszköz lehet, de átfogóbb, távolabbi hatásukat is tudomásul kell venni. Ez a
hatalom csökkenti a vezetőhöz, illetve a szervezethez
való kötődést.
Az elismert hatáskörrel rendelkezőktől kapott utasításokat nagyobb valószínűséggel követik, mint az ilyen háttérrel nem rendelkező egyénektől származókat. Ez a beosztott gondolkodásában olyan hajlandóságot alakít ki,
hogy bizonyos személyektől, akik jogosan gyakorolják
hatáskörüket, elfogadjon utasításokat. Ez a törvényes
hatalom.
A referens hatolom feltehetően legismertebb példája az a
befolyás, amely egy személy azon képességét jelenti,
hogy egy másikat rávegyen arra, hogy őhozzá hasonlítson és utánozza őt. Sok vezetőt nagyra becsülnek hívei,
olyanok akarnak lenni, mint ő. Tanulmányozzák a vezető
nézeteit, sajátos modorát, szaktudását és környezetét. A
vezető erős befolyással lehet beosztottai cselekedeteire
és gondolkodásmódjára. Hangsúlyoznunk kell azt is,
hogy a vezető személyiségével szemben vannak elvárások, amelynek meg kell felelnie, hogy ez teljesülhessen.
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Ilyenek pl. a megbízhatóság, következetesség és a magas szintű szakmai képességek is.
Az a személy, aki a szóban forgó feladatnál tanúsítani
tudja szakismereteit, legyen az manuális vagy szellemi
jellegű, rendelkezik potenciális befolyásoló képességgel.
A szakértői hatolom kapcsolatban van a referens hatalommal olyan értelemben, hogy a tudás nagyra értékelt
tulajdonság. Az is előfordulhat, hogy a vezető annak ellenére is gyakorolja szakértői hatalmát, hogy egyébként
nem kedvelik.
Látható, hogy a potenciális vezető a rendelkezésre álló
hatalmi változatokkal gyakorolhat befolyást. Fontos
azonban, hogy az egyes hatalom típusok között meg
tudja találni a helyes egyensúlyt. Emellett, arra is figyelemmel kell lennie, hogy a hatalmával tudjon bánni és ne
éljen vissza vele.
A vezetői kommunikáció, mint sikertényező
A kommunikáció az egyik legjelentősebb tényezője a
vezetői munkának.
Többféle funkciója van: érzelmi, motivációs, információs
és ellenőrzési funkciót is betölt.
A kommunikáció révén a szervezet tagjai:
● Kifejezésre juttathatják érzelmeiket, elégedettségüket vagy bosszúságukat. Ez hozzásegít a feszültség
levezetéséhez, a konfliktushelyzetek feloldásához, s
végső soron fő közvetítője a szervezeten belüli szerepek kialakításának és megerősítésének.
• A motiválás minden formáját kommunikáció közvetíti: a hatalmat és/vagy autoritást kifejező utasítás, a
teljesítmény értékelése és az ahhoz kapcsolódó
visszacsatolás (jutalmazás, megerősítés, tanulás).
• Az információs funkció révén a döntések bizonyMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

talanságát csökkentő adatok jutnak a döntéshozóhoz
Továbbá alkalmasnak kell lennie arra, hogy helyes
vezetői kommunikációt használva fogadjon és továbbítson információkat.
• A szervezeti felépítés által kijelölt csatornák biztosítják azt, hogy a vezetők jelentések révén visszajelzést kapjanak a szervezet keretében folyó tevékenységről.
A szervezetek zökkenőmentes működtetésének elengedhetetlen feltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű információ időben történő továbbítása. Igen szoros
kapcsolat mutatható ki a szervezet felépítése és az alkalmazott formális kommunikációs séma között.
A kommunikáció során többféle kommunikációs zaj keletkezhet, amely befolyásolja a sikeres kommunikációt.
Ilyenek például a kommunikáció jellegzetességéből, a
küldő szándékából, a fogadó észleléséből, vagy a
vis??szacsatolás során keletkező zajok. Néhány példa: a
kölcsönös bizalom, megértés, érzelmi kötődés, a közös
élmények, érzések megnövelik a kommunikáció sikerességének valószínűségét. Az érzelmi kapcsolatok hiánya
viszont korlátozhatja, sőt meg is akadályozhatja az érdemi kommunikációt. Hasonló problémákat észlelhetünk
a csoportok szintjén is. A csoport létszámának növelésével a kommunikáció eredményessége valószínűleg
csökken: minél több a résztvevő, várhatóan annál
hos??szabb ideig tart a hidak kiépítése, a kommunikáció
feltételeinek megteremtése.
Egy másik példa: Van olyan eset, amikor a küldő maga
sem tud pontosan fogalmazni: számára is bizonytalanságokkal, homályos részletekkel terhes az üzenet, lehet,
hogy épp a kommunikációtól várja saját gondolatai tisztázását.
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A másik csoportba sorolhatjuk, amikor a küldő valamilyen okból szándékoltan zajos üzenetet bocsát útjára,
jóllehet saját maga számára céljai, szándékai egyértelműek. E mögött nagyon alapos megfontolás állhat.
Az információk észlelése és értelmezése nem független
a fogadó olyan sajátosságaitól, mint fizikai és szellemi
képességei, vagy az őt körülvevő világról kialakított
képe, véleménye. Ezek az attitűdök.
Nem tudjuk függetleníteni az információk értelmezését
annak a csoportnak a véleményétől, amelynek a tagjai
vagyunk. A csoport normáinak, értékeinek, véleményének hatását, a csoportnyomás kényszerítő erejét kísérletek bizonyítják.
A visszacsatolás segít tisztázni, pontosítani az üzenetek
tartalmát, közelíti egymáshoz a küldő és a fogadó üzenet
értelmezését. Hajlamosak vagyunk elutasítani azokat az
üzeneteket, amelyeket személyünk elleni támadásnak
értelmezünk, függetlenül attól, hogy annak szánták-e
vagy sem. Ezért a kialakuló párbeszéd, jellemzően a
személyes támadás-védekezés síkján futhat tovább, teljesen elkanyarodva és függetlenítve az üzenet tartalmától.
A kommunikációs helyzetben szinte lehetetlen, hogy a
fogadó pontosan ugyanazt az üzenetet képezze le a fejében, amit a küldő szándékolt. A küldőnek ugyanakkor
vannak eszközei az értelmezés pontosságának növelésére. A zajok kiküszöbölésének egyik kiváló eszköze a
redundancia, amely a közölt információ többirányú és
több formában történő megerősítését jelenti.
A vezetőnek minden tevékenységéhez információkra van
szüksége. Az információs rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a vezetők tájékoztatási igényét, az információ feldolgozás gépesítési lehetőségeit és a szerMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

vezeti sajátosságokat. A vezetők tájékoztatási igénye
elsősorban a vezetési szintektől függ. Nyilvánvaló, hogy
a szervezet felső vezetőjének sokkal átfogóbb és szelektáltabb információra van szüksége, mint a közvetlen
irányítást végzőnek.
A vezetői kommunikáció a kommunikáció speciális fajtája. Néhány gondolat arról, hogy milyennek kell lennie a
helyes vezetői kommunikációnak.
A vezető feladata, hogy a beosztottakra átvigye gondolatait, hogy őket bizonyos cselekvésre bírja rá. A világos
elvek, az ésszerű döntések csak akkor realizálódhatnak,
ha ezeket az elveket és döntéseket jól sikerül áthelyezni
a beosztottakra.
Fontos, hogy a kommunikáció előtt világosan
fogalmazzuk meg gondolatainkat. Szisztematikusan
elemezni kell a problémát vagy elképzelést, hogy a
kommunikáció világos és egyértelmű legyen. Ez a
hatékony kommunikáció első lépcsője. Meg kell
határoznunk a kommunikáció valós célját. A
kommunikáció előtt azt a kérdést kell magunknak
feltenni,
hogy
ténylegesen
mi
a
célunk
a
kommunikációval. A célhoz kell adaptálni az üzenet
tartalmát, sőt nyelvezetét és a hangnemét is.
Minden kommunikáció alkalmával át kell tekintenünk a
tárgyi és emberi körülményeket. A vezetőnek különös
érzékkel kell rendelkeznie a körülmények megvizsgálása
terén, figyelemmel kell lennie a kommunikáció
időzítésére, a szociális klímára, a tárgyi és emberi
körülményekre. A kommunikáció közben nagyon fontos a
hangnem megválasztása. Ez az üzenet egyik fontos
eleme. A hang, a stílus, a kifejezés befolyásolja a
befogadók magatartását és gyakran ez a befolyás nagyobb mérvű, mint maga az üzenet tartalma. Kommunikáció során lehetőségeinkhez mérten nyújtsunk segítsé8/68oldal

get és értéket a befogadónak. Végig kell gondolni a befogadó érdekét és szükségleteit, meg kell ismerni a habitusát, és ebből a nézőpontból kell számára előnyt és
hosszú távú értéket nyújtani. A kommunikációnkat mindig nyomon kell követnünk. Ha nem követjük nyomon a
kommunikációt, sohasem tudhatjuk meg, hogy milyen
hatása van. A befogadó benyomásait csak nyomon követéssel érzékelhetjük. Ezért visszacsatolás nélkül nem
szabad kommunikálni. Inkább a jövő, mint a jelen számára kommunikáljunk. Minthogy a kommunikáció során
figyelembe kell venni a befogadók igényeit és helyzetét,
a múlt és a jelen helyzet figyelembevételével a jövő
hosszú távú céljaira és érdekeire alapozva kell megtervezni a kommunikációt. Mindig győződjünk meg arról,
hogy a kommunikációval segítséget nyújtunk. Egy végső
elemzéssel meg kell győződnünk, hogy azt mondtuk-e,
amit akartunk. Hogyha a beosztottak tettei és attitűdjei
ellentmondanak, értéktelenné válik a kommunikáció.
Napjaink vezetési stílusai, a személyes vezetés
A másik nagyon fontos tényező a vezetői munkában a
személyes vezetés kérdésköre. Ez a terület szintén egy
nagyon összetett és érzékeny kérdéskör. Fontos, hogy
ezt is érintsük, mert az egyes vezetési stílusok közti választás nagyon nehéz. A személyes vezetés részét képezi természetesen a kommunikáció, a motiváció is. El
kell fogadnunk azt a megállapítást, hogy különböző értékrenddel, személyiséggel rendelkező emberekkel kell
tudnunk bánni egy szervezetben. Ez a megállapítás magával hozza azt a tényt is, hogy különböző embereknél
más-más vezetési stílus lehet a hatékony. A vezetési
stílus szorosan összefügg a motivációval, mivel annak
megértésén alapszik, hogy mi motiválja az embereket,
és híd szerepet tölt be a szervezet –, illetve a szűkebb
szervezeti egység – céljainak elérése és az egyéni célok,
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elvárások, szükségetek kielégítése közölt, mégpedig oly
módon, hogy az egyik a másik révén teljesül. Ha e hídszerep betöltése nem sikeres, s a két „pillér” közül az
egyik sérül, megbillen, valószínű, hogy a másik is csorbulni fog.
A vezetési stílus két szélsőséges alapeset között változhat:
− a vezető egyoldalúan rákényszeríti akaratát a beosztottjaira,
− alkalmazkodik az általa vezetett csoport elvárásaihoz, normáihoz és csak ezáltal válhat vezetővé.
A vezetési stílus a vezetői tevékenység egy olyan eleme,
amely a szervezeti erőforrások közül kitüntetetten az
emberi erőforrással foglalkozik (a vezető és beosztottai
közötti kapcsolat módjára keresi a választ). Annak a képességét jelenti, hogy hogyan tudja a vezető a szervezet
tagjait a szervezeti célok megvalósítására befolyásolni,
mozgósítani.
A konkrétan alkalmazott vezetési stílust végül is több
tényező befolyásolja:
− a vezető személyisége,
− a csoporttagok személyisége,
− a csoportszituáció, a szervezeti (és részleg) célok,
− a csoporttagok céljai, szükségletei,
− egy szélesebb értelemben vett kulturális környezet.
Az egyes vezetéselméleti irányzatok különféle nézőpontból osztályozzák az egyes vezetési stílusokat, közülük:
A kontingencia-lista leadership-elméletek túllépnek a
„minden körülmények között ajánlható vezetési stílus"
felfogáson: a vezető stílusa és a vezetés feltételrendszere közötti illeszkedés követelményét fogalmazzák
meg. Különböző feltételeknek más-más vezetési stílus
9/68oldal

feleltethető meg. Napjaink vezetési modelljei közül az
egyik legszemléletesebb a Kotter -leader modellje. A vezető menedzseri szerepében a szervezeti komplexitással
birkózik meg. Napjaink egyre nagyobb méretű szervezeteiben a rend és a belső összhang meghatározott
szintje nélkül nem biztosítható a kívánt minőség és
eredményesség.
A sikeresen betöltött menedzser-szerep eredménye a
belső hatékonyság, a szabályozott, zökkenőmentes
belső működés. A leader szerepe ezzel szemben a
szükséges változásokra koncentrál. Az állandóan változó
környezet, az éleződő hazai és nemzetközi verseny, a
folytonos technológiai fejlődés, a tőke-intenzív iparágakban felhalmozódott kapacitás-feleslegek mind-mind
változásra kényszerítik a szervezeteket.
A vezetők menedzseri és leaderi szerepeiben különbözőképpen hajtják végre e feladatokat.
Célkitűzés: A menedzser a komplexitást kezelendő rövid
és hosszabb távú tervekben fogalmazza meg az elérendő célokat, és a célok elérése érdekében költségkereteket allokál.
A sikeres változást szem előtt tartó leader ezzel szemben jövőképet és annak eléréséhez szükséges változási
stratégiákat alkot. A jövőkép és a tervek nem helyettesítik, hanem kiegészítik egymást: a jövőkép az iránytű, a
terv a térkép.
Feltétel-biztosítós: A menedzser szervezéssel és emberi
erőforrás menedzsmenttel teremti meg a végrehajtás
feltételeit, megteremtve a szervezet formális rendszereit.
A leader maga mellé állítja az embereket, el kell érnie,
hogy a szervezet minél több tagja megértse és elfogadja
a jövőképet.

Végrehajlás: A menedzser problémamegoldással és
kontroll rendszerek működésével tolja az embereket a
kívánt irányba, beszámoltatással, rendszeres megbeszélésekkel, kontrolling-rendszerekkel nyomon követi a
tervek megvalósulását.
A leader alapvető emberi szükségletek kielégítésével
motiválja őket, szükségleteiken, érzelmeiken, értékeiken
keresztül megnyeri az embereket.
A bemutatott alternatívák jól jellemzik napjaink vezetői
stílusait. Meg kell jegyezni, hogy tisztán soha nem jelenik
meg egyik vezetési stílus sem. Sikeres vezetés abban
rejlik, hogy a vezető jól válasszon az egyes stílusok között. Megfeleljen az alkalmazottak személyiségének, az
elvégzendő feladatoknak és mindez illeszkedjen a szervezeti kultúrához.
Elmondható azonban, hogy a jelen korra jellemző vezetői
gyakorlatban egyfajta szemléletváltás, elmozdulás következett be. Nagyobb hangsúlyt helyeznek az emberi
tényezőre, bővítik az alkalmazott eszköztárat.
Az 1. ábra mutatja be a szemléletváltás irányát.
Tradicionális

Emberi erőforrás-fejlesztési orientációjú
• Parancs és ellenőrzés
• Oktatás
• Döntéshozatal
• Tanácsadás
• Munkatársak figyelmen kívül • A munkatársak bevonása
hagyása
•
•
•
•
•
•

A munkakörök értékelése
A teljesítmény menedzselése
Menedzselés a célok alapján
Utasítás
Főnök, vezető szerep
Előrelátás

•
•
•
•
•
•

A képességek értékelése
Az értékek menedzsmentje
Menedzselés a hasznok alapján
Elősegítés
Védelmező, oktató szerep
Megerősítés

1.ábra: Elmozdulás a vezetési stílusban
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Nagyon sok kérdéskört nem vizsgáltunk meg részletesen. Talán a feldolgozott területek:
1. a vezető szerepe
2. a motiváció
3. a halalom kérdésköre
4. a vezetői kommunikáció és
5. a vezetési stílusok
adnak némi rálátást, hogy a vezetői munka kellőképpen
összetett, bonyolult feladat. Nem beszélve arról, hogy a
szervezeti erőforrások legbonyolultabbjával foglalkozik,
az emberrel.
A vezető nem akkor vezető, ha pozícióban van, hanem
attól, hogy képes vezetőként viselkedni és értéket adni a
vele együtt dolgozó munkatársaknak és ezáltal mintegy
„kiválasztódik és föléemelkedik" a csoportnak. A vezetői
munka legnehezebb része az, hogy mindig, minden
helyzetben jól kell választanunk a lehetséges
alternatívák és módszerek között. Emellett fontos, hogy
nem lehetünk szélsőségesek, és nem engedhetünk meg
magunknak ilyenfajta reakciókat sem.
A vezetői képességek fejleszthetők, tanulhatók. Az viszont, hogy mikor, mit, hogyan használjuk az egyéntől
függ. Lényeges, hogy nincs egyfajta „jól alkalmazható
sablon”, ami mindig, minden esetben eredményes. Alternatívák tárháza, óriási módszertani választékok vannak, amik egyes esetekben működőképesek, ezért kerültek be a használható eszközök közé.
Egy valamit azonban nem szabad elfelejtenünk: A vezetésben mindig minden „attól függ".
Mitől is? Emberi értékektől és személyiségjellemzőktől, a
más emberekkel való kapcsolattól és érdekviszonyoktól,
céloktól és a szituációtól, valamint környezettől.
Magyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

A bemutatott három tényező – a motivációt követően –
szintén nagy hatással lehet a vezetői munka eredményességére. A szemelvények összeállításának célja,
hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy a vezetői munka
milyen összetett és nagy felelősséggel járó tevékenység.
A feldolgozott területek segítséget nyújthatnak a vezetők
számára ahhoz, hogy feltárják a legkényesebb tényezőket és bemutassák azokat az alapigazságokat, amelyek megismerésével és alkalmazásával biztosíthatják a
hatékony szervezeti működést.
____________________________________________
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Az átvételi mintavétel új területei
Dr. Balogh Albert
Bevezetés
A minősítéses (alternatív jellemzőkön alapuló) átvételi
mintavétel hagyományos eljárásait az ISO 2859 szabványsorozat tagjai alapján a közlemény ismertette. Ezek
az ellenőrzési tervek tételsorozatok esetében az átvételi
hibaszinten (az AQL-értéken), egyedi tételek esetében a
visszautasítási hibaszinten (az LQ-értéken) alapulnak és
lehetővé teszik a vizsgálatok követelményeinek szigorítását és enyhítését is az áttérési szabályok alkalmazásával. Ezen túlmenően egyenletesen jó minőségű tételsorozatok esetében lehetőség nyílik egyes tételek elhagyására is, valamint a gyártó kinyilvánított hibaszintjét is igazolni tudja, lehetőség van a szekvenciális ellenőrzés bevezetésére is, ami csökkentheti az átlagos minta-nagyságot.
Ezek a klasszikus eljárások azonban nem veszik figyelembe a korszerű termékek nagyon alacsony hibaszintjét, a folyamatszabályozás által vezérelt gyártás minőségjavításának minta-nagyságra gyakorolt hatását, a
szállító és vevő között kialakult hosszú-távú együttműködés során szerzett információknak a felhasználását a
mintavételi tervek kialakítása során. A jelen közleményben áttekintést kívánunk adni e korszerű módszerekről a
szabványok alapján.
A jobb érthetőség kedvéért az áttekintésben a hibás termékek fogalmát használjuk a szabványokban alkalmazott nem-megfelelő egyedek általánosabb fogalma helyett. Hasonlóképpen az átvételi hibaszintet szerepeltetjük az angol eredetiben megadott átvételi minőségszint
helyett. A hibaszint és hibaarány fogalmakat azonos
Magyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

értelemben alkalmazzuk, ez vonatkozhat vagy a hibás
termékeknek az arányára az összes termékhez viszonyítva és több hibafajta esetén a termékeken megfigyelt
hibák számának az összes termékre vonatkoztatott hányadára egyaránt.
Átvételi minősítéses mintavételi eljárások, ha az előírt hibaszintek az egy millió termékre eső hibás termékek számában vannak megadva
A szabvány a korszerű termékekre megkövetelt igen kicsi hibaarányok ellenőrzésére vonatkozó átvételi eljárást
ismerteti. Azoknak a folyamatoknak esetében, amelyek
csak ritkán állítanak elő hibás termékeket, célszerű és
előnyös a hibaszint becslésére és jelentésére (feljegyzésére) szolgáló hagyományos becslési módszereket alkalmasabb módszerekkel helyettesíteni. Például, ha a
becsült kimenő hibaszintet egy millió termékre eső 10
hibás termékre adják meg (közlik, jelentik), az sokkal
közvetlenebb és érthetőbb üzenetet hordoz magában,
mintha tételenként 0,00001 hibás terméket vagy 100
termékre eső 0,001 hibás terméket jelentenének. Ez a
módszer röviden azt jelenti, hogy a hibaszintet ppm-ben
(parts per million) adják meg, így p=0,00001 helyett
p M =106.p=10 ppm jelölést használjuk. A nemzetközi
szabvány eszközöket ad meg, hogy azok a hibaszintre
(minőségre) vonatkozó követelmények, amelyek azt fejezik ki, hogy a hibaszint nem rosszabb egy millió termékre eső adott számú hibás terméknél, tételenkénti
ellenőrzéssel igazolhatók legyenek. Ez lehetőséget nyújt
a folyamat-hibaszint becslésére olyan bizonyítékok
(adatok) alapján, amelyek megelőző auditoknak és/vagy
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tétel átvételek mintáiból származnak. Továbbá, irányelvet (útmutatást) ad meg előre feltételezett folyamat-hibaszint esetére, hogy az igazolási eljárásra felhasználható
legyen, ha az előző minták adatai vagy nem-megfelelőek, vagy nem állnak rendelkezésre.
Ennek az eljárásnak alapvető tulajdonsága, hogy ösztönzi a szállítókat termékeik minőségének javítására.
Ennek eredménye az, hogy tétel átvételi hányada nagyobb mintanagyságokat követel meg, ha a minőség
romlik és kisebb elemszámú mintákat igényel, ha a minőség javul. Ha a vevő előír azonos minőség-követelményeket a termék több szállítója számára, akkor a jobb
minőségű termékekkel rendelkező szállítóktól fognak
átlagosan kisebb mintákat megkövetelni átvételi mintavételre.
Ennek az eljárásnak kettős célkitűzése van: a termék
minőségének értékelése és a tétel mintavételes átvétele,
ha a minőség kiváló, amit az a tény jelez, hogy jellegzetesen a minőséget az egy millió termékre eső hibás termékek számában (továbbiakban a hibaszint ppm-ben
van kifejezve) adják meg. Feltételezzük, hogy a termék
átment a gyártáson, ellenőrzésen, vizsgálaton és végellenőrzési eljárásokon is, ideértve a nem reprezentatív
tételek kivételére vonatkozó eljárásokat is.
Ha a mintavétel egymást követő tételek sorozatából történik, a közölt eljárások akkor alkalmazhatók, ha
a) a gyártási folyamat statisztikailag szabályozott, és
b) az ellenőrzött termékek (audit és/vagy tétel átvétel
termékei) összes száma 400 vagy annál több.
Az átvételi mintavétel egyes lépései a következők:
1.lépés: meg kell határozni a folyamat hibaszintjét vagy
egy tételből, vagy több tétel sorozatából a következő
képletekből:
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a) Ha a minta-adatok egyetlen tételből állnak rendelkezésre, amelynek n elemű mintájában d számú hibás terméket találtak, p M becslését a következő képlet adja:

⎛ d + 0,7 ⎞
6
pˆ M = ⎜
⎟ × 10 . (1)
⎝ n + 0,4 ⎠
Ezt medián-rangnak nevezik.
b) Ha a minta eredményei m-számú tétel sorozatából
állnak rendelkezésre, akkor az (1) képlet úgy módosul,
hogy számításba veszik az összes tétel adatait. Ebben
az esetben a ppm-ben kifejezett folyamat-hibaszintet az
összegzett hibaszámmal és az összegzett mintanagysággal a következő (2) képlet becsüli:

⎛m
⎞
⎜ ∑ d i + 0,7 ⎟
⎟ × 106.
pˆ M = ⎜ im=1
⎜
⎟
(2)
0
,
4
n
+
⎜∑ i
⎟
⎝ i=
⎠
Példák a hibaszint becslésére
Egyetlen adatforrás példája:
Tegyük fel, hogy nyolc nem-megfelelő egyedet találtak
az összesen 100 000 egyedből álló mintákban. Megkövetelik a folyamat-hibaszint becslését. Az (1) képletből
kapjuk, hogy

⎛ 8 + 0,7 ⎞
6
p̂ M = ⎜
⎟ × 10 ppm . ≈ 80 ppm .
⎝ 100000 + 0,4 ⎠
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Több adatforrás példája:
m=5 tételből a következő minta-adatok származnak:
i12345

di 0 1 0 0 1
n i 1000 1500 1000 1500 1500
ekkor

⎛ 2 + 0 ,7 ⎞
6
∑ d i = 2 ; ∑ n i = 6500 ; pˆ M = ⎜
⎟ × 10 = 415 , 36 ppm .
⎝ 6500 + 0 , 4 ⎠
i =1
i =1
5

5

2. lépés: elő kell írni az LQL visszautasítási hibaszint
alsó határát, ez az érték jelzi az eljárás mintavételi terveit.
Ezzel vagy ennél rosszabb hibaszinttel rendelkező tételt
legfeljebb 21%-os valószínűséggel vesznek át a mintavételes ellenőrzés során. Az LQL értékek sorozatát úgy
választották meg, hogy a legkisebb érték 500 ppm, a
legnagyobb érték 100 000 ppm. Az értéksorozat tagjait
úgy határozták meg, hogy közelítőleg minden tag 1,25szerese az előtte lévőnek.
3. lépés: a p M folyamat-hibaszint és az LQL érték ismeretében meg kell határozni az 1. táblázatból (példaként
csak az LQL=500 értékre vonatkozót adjuk meg) a mintavételi tervet, azaz a n mintanagyságot és az Ac átvételi
számot.
Az 1. táblázat meghatározza az L p alsó hibaszint-határt
és az U p felső hibaszint-határt, amelyek közötti folyamathibaszinttel rendelkező tételt legalább 90%-os valószínűséggel vesznek át. Ezen túlmenően megadja a 0,05 (átvételi valószínűség 0,95) szállítói (gyártói) kockázathoz
tartozó p 1,M hibaszintet és a 0,1 vevői kockázathoz (átvételi valószínűséghez) tartozó p 2,M hibaszintet, valamint
az adott mintavételi tervhez tartozó LQL átvételi valószínűségét. A terv kiválasztása úgy történik, hogy a p M hibaszint és LQL ismeretében megkeressük azt a mintavételi tervet, amelynél a p M
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folyamat-hibaszint az L p és U p határok közé esik, ennek
ismeretében határozható meg az n mintanagyság és az
Ac átvételi szám. Az egyetlen adatforrás fenti példájában
p M =80 ppm, így az 1. táblázatból az előírt LQL=1250
ppm értékre az adódik, L p =0 ppm és U p =84ppm közé
esik a 80 ppm folyamat-hibaszint, ezért a mintanagyság
1 250, Ac=1. A mintanagyságok sorozatát is az jellemzi,
hogy a mintanagyság az előzőnek 1,25-szerese, a legkisebb mintanagyság 16, a legnagyobb 25 000. Ha a folyamat–hibaszint nem esik egyik terv esetében sem a
határok közé, akkor az Ac=7 átvételi számú tervet kell
választani. Az Ac átvételi számok sorozata a következő:
0,1,2,4,7.
4. lépés: el kell végezni az ellenőrzést és mintában megfigyelt hibák számának alapján döntenek a tétel átvételéről vagy elutasításáról (ha a hibaszám Ac-nél nagyobb,
akkor el kell utasítani tételt).
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LQL

Lp

U p Mintanagyság
(n)

1
250

Átvételi
szám
(Ac)

Gyártó
kockázati hibaszintje

Vevő
kockázati hibaszintje

(p 1,M )

(p 2,M )

LQL
átvételi
valószínűsége
(%)

0

84

1 250

0

41

1 540

20,5

85

212 2 500

1

142

1 555

18,1

213 275 4 000

2

204

1 330

12,4

276 374 6 500

4

303

1 229

8,3

375 465 10 000

7

353

1 177

7,0

1. táblázat: Mintavételi tervek előírt LQL-re , a hibaszint ppmben kifejezve

A táblázatból látható, hogy jobb minőség (folyamat-hibaszint) kisebb mintanagyságot eredményez, valamint minél rosszabb a minőség, annál kisebb valószínűséggel
veszik át azt a tételt, amely LQL=1 250 ppm-mel rendelkezik.
A mintavételi terveket két feltétel alapján szerkesztik
meg:
- az LQL átvételi valószínűsége legfeljebb 21%;
- az U p átvételi valószínűsége legalább 90%.
Az első feltételből és az Ac átvételi szám megadásával
meghatározható az n mintanagyság. A második feltételből meghatározható az U p felső hibaszint, amely esetén
a tételt 90%-os valószínűséggel veszik át. Az U p -nél
eggyel nagyobb hibaszintet, már a következő nagyobb
átvételi számú mintavételi terv szerint veszik át 90%-os
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valószínűséggel. A tervek minden LQL érték esetében
L p = 0 értékkel kezdődnek.
Nulla átvételi számú mintavételi eljárás, amely a kimenő (átengedett) hibaszint ellenőrzésére vonatkozó
credit elven alapszik
A szabványban közölt eljárás során csak azt a tételt fogadják el, amelyből vett mintában nem találtak hibás
terméket. A mintavételi tervek az alkalmasan megválasztott átlagos kimenő hibaszint (felső) határától, az
AOQL-től (Average Outgoing Quality Level), függnek.
Ennek értékét a termék felhasználója határozza meg. Az
eljárás biztosítja, hogy a vevőhöz kerülő tétel átlagos
hibaszintje (AOQ = Average Outgoing Quality) hosszú
távon nem fogja meghaladni az AOQL értéket. Az átlagos kimenő (átengedett) hibaszintet a következő képlet
határozza meg:

n
AOQ = p.Pa .(1 − ), ahol (3)
N

p a tétel tényleges hibaszintje,
P a a p hibaszintű tétel átvételének valószínűsége,
n a mintanagyság,
N a tételnagyság.
A (3) képlet által adott függvény maximum értéke határozza meg az AOQL-t.
A mintavételi eljárás alkalmazásának feltételei:
1. Azonos gyártási folyamattal előállított, darabos
termékek tételsorozatait ellenőrzik folyamatosan.
2. Csak a nulla hibaszámú minták esetében veszik
át a tételt
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A mintavételi eljárás céljai:
1. A vevő biztosítása arról, hogy folyamatosan olyan
jó minőségű tételeket adnak át, amelyeknek átlagos kimenő hibaszintje nem haladja meg az adott
AOQL-t
2. A mintanagyságának folyamatos csökkentése
egyenletesen jó minőségű gyártás esetén. A folyamatos csökkentés a K credit szám alkalmazásával történik.
Az eljárás folyamata:
1.lépés Előírják az a =AOQL értéket.
2.lépés Az a érték, az N tételnagyság és a K credit
szám ismeretében a következő képletből meghatározzák az n mintanagyságot:

n=

N
. (n értékét felkerekítik). (4)
(K + N ).a + 1

K=0 az első tétel ellenőrzésekor, vagy egy nem átvett
tételt követő tétel ellenőrzése során. Ha az előző tételt
(hibaszám a mintában nulla) átvették, akkor a következő
tétel mintanagyságának kiszámításakor K értékét az
előző tétel nagyságával növelik a képletben. K =0 az első
tételnél, vagy egy olyan tétel nem átvételénél, amelynél
az előző tételt átvették.
1. lépés A tételt csak akkor veszik át, ha hibaszám
nulla. Ellenkező esetben nem veszik át.
2. lépés Ha az első tételt nem veszik át, akkor
100%-os ellenőrzésre kell áttérni. Ha K értéke az
előző tételnél nem volt nulla, akkor a következő
nem átvett tétel esetében annak kezeléséről a
szállítónak és a vevőnek meg kell állapodnia. Ekkor három döntés születhet: 1. A tételt vissza kell
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küldeni (a szállító és a vevő megállapodik a mintában talált hibátlan és hibás termékek további
sorsáról). 2. Kiselejtezik a tételt. 3. 100%-os ellenőrzést végeznek.
Példa: N=2000 darabos tételt ellenőriznek AOQL=0,01
(1%) előírt érték esetén.
Kezdetben az első ellenőrzéskor a mintanagyság:

n=

2000
≈ 95.
(0 + 2000).0,01 + 1

A 2. tételnél, amelynek nagysága szintén 2000 (ez lehet
ettől eltérő is), ha az elsőt átvették, a képlet a következő:

n=

2000
≈ 49.
(2000 + 2000).0,01 + 1

A harmadik 2000 darabos tétel ellenőrzése során, ha a
második tételt átvették, a képlet a következőképpen alakul át:

n=

2000
≈ 33.
(4000 + 2000).0,01 + 1

A negyedik tétel ellenőrzésekor, ha a harmadikat átvették, a mintanagyság a következőképpen csökken:

n=

2000
≈ 25.
(6000 + 2000).0,01 + 1

A K credit szám növelésére egy maximális értéket adnak
meg, azon túl nem lehet növelni a credit számot, ezt
K max. -nak nevezik. Ebben a példában célszerű
K max. értékét 6000-nek választani. Az eljárási módszer
meghatározza az adott AOQL értékhez tartozó legna16/68oldal

gyobb mintanagyságot, valamint azt a tételnagyságot,
amelyen túl ez a mintanagyság már nem változik. Például AOQL =0,01 (1%) esetén n max = 100, ez a mintanagyság N=9900 tételnagyságtól kezdve alkalmazandó.
Az előzetes információk megosztásán (a prioritások
elvén, angol elnevezéssel: Allocation of Priorities
Principle =APP) alapuló mintavételi eljárások
A szabvány általános módszertanán és a szabványnak
mintavételi tervein alapuló eljárás darabos termékek minősítéses átvételére vonatkozik, de kidolgozzák a későbbiekben a méréses mintavételi eljárásokat.
Az eljárás feltételei:
1. Szabályozott gyártás;
2. Hosszabb idejű együttműködés a gyártó (szállító) és a
vevő között.
Az eljárás céljai:
1. Ismeretek megosztása a gyártó (szállító) és a vevő
között;
2. Az előzetes információk felhasználása a mintavételi
tervek megszerkesztésére;
3. Gazdasági előnyök elérése azáltal, hogy a vevőnek a
gyártó (szállító) iránti bizalmának növekedésével a szükséges mintanagyság csökkenthető.
4. Egyezetett mintavételi tervek megszerkesztése a
gyártónál (szállítónál) és a vevőnél.
A darabos termékekből álló tételek ellenőrzése a következő helyeken történhet:
1. A gyártónál (szállítónál) (továbbiakban csak a szállító
megnevezést használjuk), ezt nevezik szállítói ellenőrzésnek (ez lehet végellenőrzés, termék-audit);
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2. A vevőnél, ezt nevezik vevői ellenőrzésnek (ez lehet
idegen-árú ellenőrzés, audit során történő ellenőrzés);
3. Harmadik félnél (független tanúsító szervnél), ezt független szerv ellenőrzésének nevezik (ez főként termék
tanúsítás esetén alkalmazzák).
Az eljárás előnyei:
1. Olyan előzetes információk felhasználása a mintavételnél, amelyek a szállító követelményeket teljesítő képességeire vonatkoznak a minőségfejlesztés területén és
nem- csak statisztikai jellegűek (minőségirányítási rendszer létezése és fejlesztése, nemzeti vagy nemzetközi
minőség-díj elnyerése, hosszú idejű megbízható szállítói
képesség, előnyös vevői tapasztalatok);
2. A vevő bizalmi szintjének meghatározásával, amely
alapulhat a fenti előzetes információk alapján vagy
hos??szú idejű kapcsolat statisztikai értékelése alapján,
a szükséges mintanagyság csökkenthető;
3. Egyeztetett mintavételi jelleggörbék megszerkesztése,
amelynek segítségével a vevő és szállító ellenőrzése
közötti ellentmondások feloldhatók (a szállító ellenőrzése
a tétel átvételét eredményezi, ugyanakkor a vevő ellenőrzése során visszautasítják a tételt).
Az eljárás során a következő fogalmakat használják:
- Normatív hibaszint-határ (NQL=Normative Quality
Level): a tétel hibaszintjének alsó határa, amelyet garantált hibaszintnek írnak elő (ez lehet például az LQ
visszautasítási
hibaszint
is,
az
információk
gyűjtésének megkezdésekor).
- Megfelelő (Nem-megfelelő) tétel: olyan tétel,
amelynek hibaszintje nem rosszabb (rosszabb) az
NQL értékénél.
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( β0 ) :

-

Vevői kockázat a szállítói ellenőrzés során

-

szállító által rögzített kockázat, amely annak
maximális valószínűségét adja meg, hogy a tételt a
mintavétel
eredményei
alapján
megfelelőnek
minősítik, holott annak hibaszintje rosszabb az NQL
értékénél.
Szállítói kockázat a vevő ellenőrzése során (α 0 ) : a

-

a

vevő által rögzített kockázat, amely annak maximális
valószínűségét adja meg, hogy a tételt a mintavétel
eredményei alapján nem-megfelelőnek minősítik,
holott annak hibaszintje nem rosszabb az NQL
értékénél.
Bizalmi szint: a szállító követelményeket teljesítő képességét jellemző súlytényező előzetes vevői
becslése, amelynek értékét ( β 0 ) adja meg.

Az eljárás szerinti mintavételi rendszer jellemzői:
1. Először a szállító végez végellenőrzést a tételen,
majd a vevő (esetleg a független harmadik fél)
ugyanezen tétel idegen-árú ellenőrzését (auditellenőrzését) végzi el.
2. Hosszú idejű kapcsolat van a felek között.
3. Előzetes információk állnak rendelkezésre a szállító
követelményeket teljesítő képességéről.
4. A szállító garantált hibaszintért (minőségért) vállalt
felelősségét szerződés rögzíti.
5. Mindkét fél érdekelt az ellenőrzési költségek csökkentésében.
Az előzetes információk a következőkre terjednek ki:
1. A szállító rendelkezik ISO 9001 szerinti vagy más ezzel ekvivalens nemzetközi szabvány szerint tanúsított
minőségirányítási rendszerrel (1. információ).
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2. A szállító elnyert egy nemzeti vagy nemzetközi minőség-díjat (2. információ).
3. Á szállítónak átvizsgált gyártási rendszere van (3. információ).
4. A szállítónak megkérdőjelezhetetlen hírneve van (4.
információ).
5. A szállítónak olyan „minőség előélete” van, amely
megerősíti azt, hogy képes teljesíteni a vevői
követelményeket (5. információ).
6. A
szállító
bevezette
a
statisztikai
folyamatszabályozást (6. információ).
7. A szállító hosszú ideje szállít reklamációk nélkül (7.
információ).
8. A szállító elkötelezett a TQM alapelvek alkalmazás
iránt (8. információ).
9. A szállító csak részben végez TQM alapelvek szerinti
tevékenységet (9. információ).
10. A szállítónak nincs tanúsított minőségirányítási rendszere, de hosszú ideje szállít megfelelő minőségű
tételeket, a vevő értékelte minőségirányítási
rendszerét és részben bevezette az SPC-t. (10.
információ).
11 .A szállítónak nincs minőségirányítási rendszere és
nem állnak rendelkezésre hosszú idejű szállítási
adatok, de más vevőktől pozitív adatok állnak
közvetve rendelkezésre (11. információ).
12. Megbízható információk nem állnak rendelkezésre a
szállítóról (12. információ).
13. Megbízható információk nincsenek, de termékei
megfelelnek a különleges biztonsági és ökológiai
követelményeknek (13. információ).
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Az előzetes információk alapján a szállító bizalmi szintjét
7 vagy 10 kategóriába sorolják. A 7 kategóriás változatot
a 2. táblázatban közöljük. A T7-T1 jelölésű bizalmi szintek esetében T7 jelenti az abszolút bizalmat a szállítóban, ekkor a szállítónak nem kell semmiféle ellenőrzést
végeznie. A T1 jelenti a speciális bizalmi szintet, amikor
a szállítónak 100%-os ellenőrzést kell végeznie. A táblázatban feltüntetjük a fenti felsorolás alapján az egyes
kategóriákhoz tartozó információk sorszámait.
A bizalmi szint statisztikai megfontolások alapján becsülhető akkor, ha hosszú távú sorozatos ellenőrzést végeznek a szállító által átadott tételeken.
A szállító képességeinek bizalmi szintje

β 0 vevői kockázat
β 0 =1,0 (nincs

T7: Tökéletes bizalom a szállító képességeiben
(1-8. információk alapján)
lenőrzés)
T6: Nagy bizalom a szállító képességeiben
0 =0,9
(1-7. és 9 információk alapján)
T5: Átlagos bizalom a szállító képességeiben
(1-7. információk alapján)
T4: Indifferens megítélése a szállító
képességeinek
(10. információ alapján)
T3: Bizonytalan megítélése
képességeinek
(11. információ alapján)

a

szállító

β
β 0 =0,75
β 0 =0,5
β 0 =0,25

T2: Ismeretlen szállítói képességek
(12. információ alapján)

β 0 =0,1

T1: Speciális szint

β 0 =0, 100%-os

el-

A bizalmi szint növekedésével az ellenőrzés mintanagysága csökken. Ezt illusztrálja a 3. táblázat.

β0

vevői kocká-

0,1

zat
n mintanagyság
198
Ac átvételi szám
4
Tételnagyság: 2000
NQL=4%
Várható hibaszint=1%

0,25

0,5

0,75

0,9

1,0

127
3

17
0

8
0

3
0

0
-

3. táblázat: A mintanagyság csökkenése a szállítói ellenőrzés
vevői kockázatának a függvényében

Az ellenőrzési döntések reprodukálhatóságának biztosítására el kell kerülni, hogy vitás helyzet álljon elő a szállító és a vevő között. Ez főként akkor fordul elő, ha szállító működési jelleggörbéje alapján az ellenőrzés a tétel
átvételét mutatja, ugyanakkor ezt a tételt a vevő működési jelleggörbéje alapján az ellenőrzés visszautasítja. A
működési jelleggörbe megadja a tétel átvételének valószínűségét a tétel tényleges hibaszintjének a függvényében az adott mintavételi terv esetén. Ezt az eltérést úgy
oldják fel a szállító ellenőrzési eredményei és a vevő ellenőrzésének eredményei között, hogy egyeztetett működési jelleggörbét határoznak meg a hosszú idejű
együttműködés során gyűjtött információk alapján. Az
egyeztetett működési jelleggörbe azon alapszik, hogy a p
hibaszintű tétel szállítói jelleggörbe szerint átvételi valószínűségét megszorozzák a vevői jelleggörbe szerinti
visszautasítási valószínűséggel. Ennek megfelelően kiegyenlítik az átvételben mutatkozó eltéréseket.

ellenőrzés

2. táblázat: A szállító képességeinek 7 bizalmi szintje az előzetes információk alapján
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Következtetések
Az átvételi mintavétel új módszerei rávilágítanak arra, hogy a statisztikai módszerek együttesen alkalmazhatók a
minőségirányítási rendszer fejlesztésével és a korszerű minőségtechnikák használatával. Fontos szerepet kell
tulajdonítani a szállító és a vevő együttműködésének az információk gyűjtése és felhasználása során akkor, ha ezek
gazdasági előnyökkel járnak mindkét fél számára.
Irodalom
[1] ISO 2859-1: 1999 – Tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel (AQL) jelzett mintavételi programjai
[2] ISO 2859-2: 1985 - Egyedi tételek visszautasítási hibaszinttel (LQ) jelzett mintavételi tervei
[3] ISO 2859-3: 2005 - Tételelhagyásos mintavételi eljárások
[4] ISO 2859-4: 2002 - A kinyilvánított minőségszintek értékelési eljárásai
[5] ISO 2859-5: 2005 – Tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel (AQL) jelzett szekvenciális mintavételi terveinek
rendszere
[6] Dr. Balogh Albert: Minősítéses mintavételi eljárások, Magyar Minőség, 2008/1. 22-30 o.
[7] ISO 14560: 2004 – Előírt hibaszintek az egymillió egyedre eső nem-megfelelő egyedek számában
[8] ISO 18414: 2006 – Nulla átvételi számú mintavételi rendszer, amely a kimenő hibaszint ellenőrzésére vonatkozó
credit elven alapszik
[9] ISO 13448-1:2005 – A prioritások elve megosztásán (APP) alapuló átvételi mintavételi eljárások – 1. Rész: Irányelvek
az APP eljárásra
[10] ISO 13448-2: 2004 - A prioritások elve megosztásán (APP) alapuló átvételi mintavételi eljárások – Egyeztetett
egylépcsős mintavételi tervek minősítéses átvételi mintavételre
________________________________________________________________________________________________________
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Áttöréses változás a MOL-csoport Elnöki Kiválóság Díjrendszerében
Almássy Erika
A mai gyorsuló üzleti világunkban a vállalatoknak egyre
több kihívással kell szembenéznie, és egyúttal megfelelnie is. Közös céljuk, hogy versenyképességüket növeljék, tevékenységük hatékonyságát fokozzák, ezért az
európai vállalatok közül évről évre többen alkalmazzák
mérettől, piac- és profit-orientáltságtól függetlenül az
EFQM (European Foundation for Quality Management)
Kiválóság modellt, ahhoz, hogy a modell kritériumai
alapján jelenlegi helyzetüket felmérjék, mintegy szervezeti tükröt állítsanak maguk elé. A kapott reális kép kiindulásként szolgálhat a további fejlesztésekhez, amely a
vállalatok számára kitűzött stratégia megvalósításához
vezet. A MOL Rt. is 1998-ban csatlakozott ehhez a
szakmai irányhoz, kezdetben a modell két kritériuma
szerinti önértékeléssel, majd divízionális önértékeléssel
és párhuzamosan egy alulról jövő kezdeményezéssel, az
önkéntességen alapuló Elnöki Minőség Díj, majd később

Elnöki Kiválóság Díj meghirdetésével, lebonyolításával.
Az alábbi tanulmány középpontjában az utóbbi díjrendszer áll, különösen a 2007. évi áttöréses, nagy léptékű
változások megvalósítása annak erősségeire és a fejlesztendő területeire fókuszálva.
Előzmények
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 1991 óta Magyarország egyik vezető
nagyvállalata. Tevékenységi köre a kőolajkutatás- bányászattól kezdődően a feldolgozásig, a kis- és nagykereskedelem, a petrolkémiai üzletág, és a földgázszállításig terjed. Mindezt ma már multinacionális környezetben,
több országra kiterjedően vezető szerepre törekedve
végzi Közép-kelet Európában. Az 1. sz. táblázat szemlélteti a tevékenységi területeket és vállalatcsoportra vonatkozó alapadatokat.

MOL-csoport
Működési terület:
Saját tulajdonú leányvállalat:

40 ország
35

Munkavállalók:
EBIDTA (2007)
Tevékenységi területek
Termék-előállítás és Kereskedelem

14000
2521 millió USD

Kutatás és Termelés

•
•
•
•
•

336.000 bbl/nap finomítói kapacitás
2 nagy komplexitású finomító
Kiterjedt nyersolaj- és termékvezeték- rendszer
Közel 1000 benzinkút 9 országban
70 éves hazai kőolaj kutatási és termelési tapasztalat
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Petrolkémia

Földgázszállítás

•
•
•
•
•

90-es évektől megjelenés nemzetközi pályán is
90.506 boe/nap, termelés 2007-ben
Egyik legnagyobb polimergyártó Közép-Kelet-Európa piacán
879kt etilén és 1234 kt polimer kapacitás
Teljes termelési integráció a Termékelőállítás és Kereskedelem Divízióval

•
•
•

5.500 km nagynyomású gázvezeték- hálózat Magyarországon
Szabályozott hazai üzlet stabil cash flow-val
Nemzetközi tranzit Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé
1 táblázat: A MOL-csoport üzleti adatai

A MOL-csoport az EFQM-alapú önértékelési módszer
lehető legszélesebb körű alkalmazására törekszik. Ennek kezdeti lépései a következők voltak:
• 1997-ben a MOL Töltőállomás Üzletág pályázott a
Nemzeti Minőségi Díjra
• 1998-ban az Értékesítési Üzletág EFQM modell
alapú Önértékelést végzett
• 2001-ben a teljes MOL Rt. anyavállalat önértékelést
végzett az EFQM modell 2 kritériumára vonatkozóan (1. Vezetés, 5. Folyamatok), amelynek fő célja
a modell megismerése volt, az önértékelési módszertan elsajátítása, és a szervezetek felkészítése a
következő évben meghirdetésre tervezett Elnöki
Minőség Díj pályázatra
• 2002-től a magyarországi nagyvállalatok közül elsőként, minden évben meghirdetésre kerül az Elnöki
Minőség Díj, amely a cégcsoport számára legfontosabb értékek megvalósítására ösztönöz és az abban élenjárókat ismeri el
• 2004-ben a MOL elindított egy Kiválóság 2008 nevű
projektet, amelynek feladata volt először csoportMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

szintű, majd divízionális önértékelések végrehajtása, koordinálása. 2007-ben a projekt Kiválóság
osztállyá alakult.
A MOL Rt. stratégiai partnerei közül
• a TVK 1998-ban 1. helyezést ért el a Magyar Nemzeti Minőségi Díj pályázaton
• a Slovnaft 1998-ban 1. helyezést ért el a Szlovák
Nemzeti Minőségi Díj pályázaton
Az Elnöki Minőség Díjra pályázó szervezeteknél az önértékelés pályázati módszerét alkalmaztuk, amelyhez az
egyszerűsített 22 alkritériumot tartalmazó Kis és Középvállalkozói Kiválóság Modell állt rendelkezésre,
kön??nyítve a jobb modell-adaptációt a különböző szintű
és funkciójú szervezeteknél. A pályázók a jelentkezés
után Önértékelési tréningen vettek részt, majd a
tevékenységükre jellemző adatokat gyűjtöttek és
elemezték. .Ekkor már kialakult a modell kritériumain
alapuló szervezeti tükör, amely inputként szolgált a
következő évi fejlesztésekhez. A pályázók részéről az
utolsó fázis a pályázat végleges összeállítása és leadása
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volt minden év november 30-i időponttal. A
dokumentumok egyéni és a konszenzusos értékelése
után a végső döntést a MOL-csoport felső-vezetése
hozta. Az elmúlt évek folyamatába az értékelés során
helyszíni szemle még nem volt beépítve.
A pályázat rendszerét évről évre értékeltük, és a pályázók, az értékelők, tanácsadók visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztettük (2. sz. táblázat).
ÉV
2003
2004

FŐ FEJLESZTÉSEK
Nagyvállalati modell helyett a Kis-, és Középvállalati modell alkalmazása
Önértékelési kézikönyv kidolgozása
Adatgyűjtő template kialakítása
Belső értékelő képzés a szervezeteknél
MOL értékelő képzés
Belső szervezeti értékelés, pontozás

2005

Legtöbbet fejlődött szervezeti kategória bevezetése az ismétlő szervezeteknél
Fejlesztési Workshop bevezetése
Fejlesztési Akció Lista sablon kialakítása
A modell „MOL-osítása”

2006

Előminősítés bevezetése
Pályázati kitöltendő sablon kialakítása az
Eredmények oldalon
??????

2007

2. táblázat: Fő fejlesztések az Elnöki Minőség Díj folyamatában
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A táblázatban következne a 2007. év, de ekkor úgy gondoltuk, hogy komoly problémákkal állunk szemben, mint
például a pályázó szervezeteknél nagyon nagy energiát
fektettek a pályázat elkészítésére, csinosítására, s nem
jutott már elég energia, további erő a fejlesztésekre, ami
a rendszer valódi célja. Segítségül hívtuk további együtt
gondolkodásra az EFQM hazai partnerszervezetét, a
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesületet is, és
az ő és a saját ötleteink szerinti áttörésre készültünk fel:
alapjaiban változtattuk meg a MOL-csoport Elnöki Minőség-Kiválóság Díj rendszerét.
A rendszer részletes bemutatása
2007-ben a díj címét az EFQM fejlesztéseivel összhangban a szervezetek üzleti kiválóságát hangsúlyozva és
jutalmazva Elnöki Minőség Díjról Elnöki Kiválóság Díjra
változtattuk.
Az Elnöki Kiválóság Díj középpontjában mindig is az önértékelésen alapuló fejlesztési projektek meghatározása
és végrehajtása állt. Az eddig az előző év végén meghatározott projektek -ha pénzügyi támogatást igényelteka pályázó szervezetek csak a következő év májusában,
az üzleti tervezési folyamatnál tudtak pénzügyi támogatást elkülöníteni. Így csak késve tudták elkezdeni a projekt megvalósítását. Ezért a folyamatot -mint azt az 1. sz.
ábra mutatja- júniustól decemberig tartó idő-intevallumról
áthelyeztük a novembertől következő év júliusáig tartó
időintervallumra.
A díjrendszer 2007 óta 2 fő pillérre épül. A MOL-csoport
stratégiája szerint a hatékonyságfejlesztés minden üzleti
területnek és funkcionális egységnek közös feladata.
Ezzel összhangban a pályázó szervezetek feladata egy
sikeres hatékonyságfejlesztési projekt bemutatása és
ezzel párhuzamosan az EFQM Kiválóság-modell alapú
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2008 júniusától Üzleti Kiválóság és Irányítási rendszerek
osztály.
A 2007 évi Elnöki Kiválóság Díjra 7 szervezet pályázott,
és hajtotta végre a hatékonyságfejlesztési projekthez és
az önértékeléshez kapcsolódó feladatokat.

szervezeti önértékelés megvalósítása. Ez az Elnöki Kiválóság Díj két független ága, amely a folyamat szervezése terén nagyobb energiát igényel a felelős szervezettől, a MOL-csoport Kiválóság szervezettől, amely

1. Meghirdetés
Meghirdetés

2007-11
2. Regi
Regisztráció
sztráció
3. Folyamatban lévo fejlesztési projekt nevezés

4. Új fejlesztési projekt nevezés

5. Nyi
Nyitó
tó megbeszélés

6. Fejlesztési projekt
megvalósítás

2008-05

8. EFQM modell alapú
Szervezeti önértékelés

7. Fejlesztési projekt zárás

9. Helyszíni sz
szemlével
emlével kibovített
értékelés
ért
ékelés
10. Döntés

2008-07

Példaértéku
Projekt
Díj

11. Jó gyakor
gyakorlat
lat megosztási
megosztási konferencia
Díjátadó
Díját
adó ünnepség

12. Visszajelz
Visszajelzés
és a pályázóknak

1. ábra: Az Elnöki Kiválóság Díj folyamata
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Hatékonyságfejlesztési projekt megvalósítása
A pályázók regisztrálhattak már folyamatban lévő projekttel vagy a meghirdetéskor is belefoghattak egy projekt megvalósításába. A feltétel az volt, hogy 2008. május végéig a projektnek be kell fejeződni. Lehetőség nyílott a 2006. évi Elnöki Minőség Díj során meghatározott
fejlesztési projekttel is pályázni. A beadási határidőre a
pályázók a projekt eredményét megjelenítő formanyomtatványt töltötték ki és a projekt egzakt értékeléséhez
szükséges dokumentumokat csatolták hozzá. A vállalatcsoport keretein belül a projektmenedzsment szemlélet
széles körben elterjedt, ezt bizonyítja az is, hogy a pályázók a végleges értékeléskor mindannyian elérték a
magasra állított limitszintet (70%).
Szervezeti önértékelés
A pályázók az önértékelési ágon, ahogy azt az 1. sz.
ábra mutatja, a megadott időintervallumban bármely időszakban elvégezhették az önértékelést, de május 31.-ig
a pályázati dokumentumot le kellett adniuk. Ehhez a Kiválóság szervezettől szakmai támogatást kaptak, úgy,
mint EFQM önértékelési tréning, konzultációs lehetőség
allokált tanácsadói napokkal, MOL-os szakmai ismeretekkel. A folyamat során, hasonlóan az eddigi évekhez, a
szervezetek az EFQM modell kritériumai alapján adatokat gyűjtöttek, elemeztek, és a vezetőségi értekezlet keretében kiválasztották a beadandó, megvalósítandó fejlesztési projektjüket. Kiemelt cél volt, hogy csökkentsük a
pályázatírást, ezért közösen alkalmazható sablonokat
készítettünk a modell adottság- és eredmény-oldali kritériumaihoz a RADAR logika alapján. Ez alkotta az önértékelési ághoz kapcsolódó pályázati dokumentumot, kiegészítve a pályázók által, az önértékelés során jó gyakorlatnak ítélt tevékenységük, és a meghatározott fejlesztési akciójuk leírásával.
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Elnöki Kiválóság Díj - értékelés
Az áttörés a kis- léptékű fejlesztésektől a nagy változás
felé egyértelműen a minden pályázót érintő értékelési
folyamatba bevezetett helyszíni szemle, a projekt és az
önértékelési oldalon. A végső értékeléskor a sikeres
projektmegvalósítás és annak pénzügyi haszna nagyobb
súllyal szerepelt, mint az önértékelés nemzetközileg elismert RADAR értékelési módszerével megállapított
pontérték (70%-30%).
A fejlesztési projektek értékelését a RADAR táblázathoz
hasonló tízdimenziós mátrix segítségével végezte az
értékelő team a következő három fő terület köré csoportosítva:
• A fejlesztési projekt meghatározása, tervezése
• A fejlesztési projekt megvalósítása
• A megvalósított fejlesztési projekt értékelése
Az önértékelés, a benyújtott pályázati dokumentumok
értékelése, a MOL-csoport esetében a hagyományos
módszerű EFQM értékelés és a 2005-ben az Európai
Minőségi Díj értékelésére bevezetett 2005+ értékelési
módszertan keveréke. A MOL-os mottó is hasonló az
előbbihez: „Nem pályázatot, hanem szervezetet értékelünk!” (2. ábra)
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2. ábra: Értékelési folyamat

A 2. sz. ábra mutatja a hagyományos, eddig alkalmazott
értékelés elemeit, összehasonlítva a 2007. évi értékeléssel. Több új elemet is építettünk be, amely a mottónkat
támogatja (piros színnel jelezve). Az értékelő csoport
összeállításánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
• külső hazai vagy nemzetközi értékelői tapasztalattal rendelkező tanácsadó
• kiválóság szervezet tagja, aki nem a felkészítő
konzulense volt a szervezetnek
• delegált értékelő a pályázó szervezetektől
Magyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

A delegált értékelőket a pályázó szervezetek saját maguk jelölték ki az alábbi céllal és feladatokkal:
• részt vesz a központilag nyújtott értékelői tréningen és az ahhoz kapcsolódó kalibráción
• a megszerzett többlet-tudásával támogatja saját
szervezetének az önértékelését
• részt vesz egy másik, független szervezet
értékelésében, mint szavazattal nem rendelkező
tag
• az értékelés során összegyűjti a tapasztalt jó gyakorlatokat, elősegítve jövőbeli alkalmazásukat a
MOL többi szervezeténél is
A delegált értékelő-szerep megalkotásával célunk volt a
modellt mélyebben, már értékelői szinten, minél több
munkavállalóval megismertetni, a megszerzett tudást a
mindennapi tevékenységbe beágyazni.
Az értékelés teljes folyamatát 2008 júniusában szoros,
éles határidők betartásával a 2. sz. ábra lépései szerint
hajtottuk végre.
Változás történt a pályázók részére az értékelők által
készített írásbeli visszajelzés tartalmában is. Korábbi
évek tapasztalata szerint az EFQM alapelvei szerinti értékelési visszajelzés nem nyújtott elég részletes információt a pályázó szervezeteknek, ezért az idei értékeléskor
az önértékelési oldalon a részletes értékelői könyvet, a
projekt oldalon pedig az értékelés összefoglaló dokumentumát kapták kézhez a szervezetek.
A kiemelkedő projekt-tevékenységet és az EFQM önértékelés során elért eredményhez kapcsolódó Példaértékű Projekt Díját csak az a szervezet nyerhette el,
amely a projektértékelés rendszerében minimum 70%-ot
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ért el, és az EFQM értékelési metódusa alapján teljesítménye meghaladta a 400 pontot.
A díjat ünnepélyes keretek között a Jó Gyakorlat Megosztó Konferenciával egybekötött díjátadási ceremónia
keretében a Termék-előállítás és Kereskedelem Divízió
Logisztika Slovnaft szervezete nyerte el 2007-ben.
A változás eredményei
A modell megismerésével a szervezetek átfogó képet
kaptak működésükről, világossá váltak erősségeik,
amelyekre MOL-csoport szinten büszkék lehetnek, és
természetesen azok a területek is ahol még van mit
tenni. Az önértékelés segített a mérési kultúra fejlesztésében, mivel a pályázóknak az eredményoldali kritériumoknál a teljesítményükre vonatkozó adatokat kellet
demonstrálni. Az Elnöki Kiválóság Díj fő céljaként kitűzött
hatékonyságfejlesztéshez a pályázók a projektjük sikerességével, annak pénzügyi hasznával járultak hozzá,
amely a MOL-csoport számára jelentős megtakarítást
jelent. Növekedett a belső vevők tudatos kezelése, vevőtalálkozók (funkcionális szervezetek- üzleti területek
között), rendszeres belső vevői elégedettség felmérések
segítségével.
Az önértékelési területen a teljes folyamat során a pályázókhoz allokált belső tanácsadók munkája segítette a
pályázókat. Ez a vállalat tanulási folyamata, hiszen az
elmúlt évek során külső, szakmailag elismert tanácsadók
támogatták a felkészülést. A Kiválóság szervezet szakértői a folyamat megalkotása és koordinációja mellett
tapasztalatot szereztek ezen a téren, és átvették a tanácsadóktól ezt a feladatot, a pályázók önértékelésének
támogatásában és az értékelői csoportban kapott hangsúlyos szerep által.
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Az önértékelési dokumentum részeként megadott Adottság, és Eredmények oldali excel formanyomtatvány az
eredeti szándék szerint megkönnyítette volna a felkészülést. Azonban a RADAR logika szigorú alkalmazása,
ahol a pályázók szembesültek azzal, hogy az adott módszerük szisztematikus bevezetését, értékelését és felülvizsgálatát is be kell mutatni, a korábbi pályázatos formátummal összehasonlítva, nehézséget okozott. Ez a
következő évi fejlesztéseink egyik eleme.
A helyszíni szemle bevezetése a kialakított mottónk szerint a pályázó szervezetekről jóval pontosabb szervezeti
képet eredményezett, mint az eddigi évek során.
A 2007. évi folyamatban lehetőség volt a pályázat leadása után az értékelő csoport és a pályázók közötti
kommunikációra. Egyrészt az elektronikus levelezés során kért további információk, maga a helyszíni szemle,
az ott lefolytatott célzott interjúk során szerzett többletinformációk mind-mind segítették az értékelést. Az értékelő csoportok véleménye szerint a végleges eredményeket a helyszíni szemle pozitív irányba mozdította el, a
pályázók pedig lehetőséget kaptak a pályázati dokumentumban leírt, bemutatott módszerek, eredmények
pontosítására, tisztázására.
A MOL-csoport és a pályázó szervezetek számára a delegált értékelő pozíció erősíti a belső tanulást, azáltal,
hogy a delegált értékelők egy részletesebb, új típusú értékelésben vehettek részt, ismerkedhettek az EFQMmódszertannal.
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A MOL-csoport tervei között szerepel az is, hogy cégcsoporton belül, belső oktatás keretében -nem csak az Elnöki
Kiválóság Díjra pályázó szervezetek körében- lehetőséget biztosít az EFQM Kiválóság modell elsajátítására. A tapasztalt
Nemzeti Minőségi Díj-értékelők, mint az értékelő csoport vezetői, az értékelés során megosztották a delegált értékelőkkel
tapasztalataikat, értékelési gyakorlatukat.
Már a korábbi elnöki díjak folyamatában kiemeltük az értékelés során azonosított jó gyakorlatokat, ezeket közös
adatbázisban gyűjtöttük össze további adaptálásra a MOL-csoport szervezetei számára. A 2007. évi folyamatban
továbbléptünk, a pályázókat, magukat arra kértük, hogy definiálják saját jó gyakorlataikat, és az értékelő csoport feladata
is ez volt. Az összegyűjtött adatokból kiválasztott legjobb belső gyakorlatokat a pályázók a Jó Gyakorlat Megosztási
Konferencián bemutathatták. Ez a konferencia a nyitó eseménye az évente többször tervezett Jó gyakorlat megosztási
workshopoknak a vállalatcsoporton belül.
A MOL-csoport felső-vezetése fontosnak tartja, hogy a jó és a legjobb gyakorlatok megosztását és adaptálását hazai és
nemzetközi szinten is támogassa. Ennek jeleként a MOL-csoport képviselője a 2008. októberére Magyarországon
meghirdetett III. Nemzetközi Benchmarking Konferencián előadást tart az Elnöki Kiválóság Díjról.
_______________________________________________________________________________________________

Magyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

28/68oldal

Szabványváltozások a minőségügy területén
Gyöngy István, Dr. Róth András
Az elmúlt időszakban több szabvány módosult, illetve
módosulása van folyamatban.
Ebben a cikkben röviden összefoglaljuk a jelentősebb
változásokat, amelyek a felhasználókat akár közvetlenül,
akár közvetve érintik, hogy ezzel részben tájékoztatást
adjunk a tanúsítási eljárás új követelményeiről, részben
pedig hogy felhívjuk az érintettek figyelmét az új, illetve
megjelenő irányítási rendszerszabványokra.

•

A Tanúsító Testületre vonatkozó új akkreditációs
szabvány megjelenése
Jelentős változáson ment keresztül a szabályozásaink
alapját adó akkreditációs szabvány. A MSZ EN ISO 45012:
2000 szabvány érvényessége 2008. szeptember 15-én
hatályát vesztette és felváltja az MSZ EN ISO 17021: 2007.
Az új akkreditációs szabvány jelentős változásokat tartalmaz. Jelentősen szigorodott az auditori jogosultságok
(EA szakági kulcsok) kiadása. A szakmai szigorítás mellett
az auditori pártatlanság igazolását is magasabb szinten kell
teljesíteni.
A szabvány erősebben ügyfélorientált, jobban hangsúlyozza a fellebbezésekkel, panaszokkal kapcsolatos kérdéskört.
A jelentősebb változások:
• A tanúsító audit továbbiakban 2 szakaszból áll és a
két szakasz együttes dokumentumainak átvizsgálása alapján születik döntés a tanúsítvány odaítéléséről. Az audit 1. szakasza nem azonos a régi
„előaudit” funkcióval, mivel az nem volt a tanúsítás
része. Az audit 1. szakaszára vonatozóan –hogy
ebből mennyit szükséges a Partnernél eltölteni– a

•
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•

tanúsító testület vezetője dönt az előzetesen beszerzett információi, illetve a kinevezett vezető
auditor információi alapján.
Az első tanúsító auditot követő 1. felügyeleti auditot
a tanúsító audit utolsó napjához képest (úgynevezett esedékességi idő) 12 hónapon belül kell lefolytatni. Amennyiben ez nem történik meg, új tanúsítási eljárás lefolytatása válik szükségessé. Sajnos itt
a zéró tolerancia elve érvényesül, semmilyen kifogás nem fogadható el. A további felügyeleti
auditokat az esedékességi időt megelőző 3 hónapon belül, illetve az azt követő 1 hónapon belül kell
lefolytatni. Rendkívüli esetben és alapos indokolással a tanúsító testület vezetője adhat ez alól felmentést, de a felügyeleti auditot ebben az esetben
is az esedékességi időt követő maximum 3 hónapon belül eredményesen le kell zárni – azaz ez alatt
az időszak alatt a tanúsító testületnek is dönteni
kell.
A megújító auditot a 3 éves ciklus esedékességi
idején belül kell lefolytatni, úgy hogy az esedékességi időn belül a tanúsító testületnek is jóváhagyó
döntést kell hozni. Amennyiben ez nem teljesül -a
tanúsítvány érvényességének lejártát követőencsak új tanúsító audit eljárás kerülhet lefolytatásra,
ezáltal megszakad a tanúsítvány folytonossága.
Az akkreditációs szabvány változásaira a továbbiakban részletesen visszatérünk, abból az alkalomból, hogy ez a Magyar Minőség Hét kiemelkedő
jelentőségű témája.
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Változások az ISO 9001-ben
Az ISO 9001: 2000 szabvány változott novemberben. A
szabvány
változásának
elsődleges
célja
a
követelmények pontosabb meghatározása, valamint az
egyéb ágazati szabványokkal és az ISO 14001: 2004gyel szorosabb kompatibilitás megvalósítása.
A szabvány nem alapjaiban fog megváltozni, a jelentősebb változtatásokat későbbi időpontra halasztották. A
várható módosítások első sorban pontosítások, néhány
területen a súlypontok eltolódása, illetve a dokumentálási
követelmények változásával (szigorodás) kell számolni.
A továbbiakban szabványpontok szerint áttekintjük a
várható pontosításokat.
A szabványban több helyen:
A jogi követelmények tisztázása helyett egységesen törvényi és hatósági követelmények megfogalmazást alkalmazza, ami egyértelműbb.
0.1 Általános tájékoztatás
Kiegészítés:
Egy szervezet minőségirányítási rendszerének tervezésére és megvalósítására hatással van: az üzleti környezet, ennek változása, az ezzel a környezettel összefüggő
kockázatok, a változó szükségleteik, a szervezet sajátos
céljai, az előállított termékek, az alkalmazott folyamatok,
a mérete és szervezeti struktúrája.
1.1 Általános útmutatás
Jelentős kiegészítés a termék fogalma a „Megjegyzés“
rovatban a szabvány érvényességi körében (a jelenlegi
korlátozás csak „ügyfél“ által igényelt, vagy „ügyfélnek
szánt“ termék)
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Megjegyzés: Ebben a Nemzetközi Szabványban, a termék kifejezés vevő által igényelt, vagy vevő számára
készült, vagy a termék előállítási folyamat számára
szükséges termékre vonatkozik. Ez magában foglalja
bármely a termék elállítási folyamatában szándékoltan
létrejövő eredményt, beleértve a beszerzést is. Pl. Beszerzett és félkész termékek.
4.1 Az alvállalkozásba adás általános követelményei
A szabvány új megfogalmazása, hogy az alvállalkozásba
kiadott folyamatok szabályozási követelménye és a minőségirányítási rendszerben bemutatása mellett kiegészül az alvállalkozásba kiadott folyamatok szabályozási
módjának és mértékének meghatározásával, amelynek
biztosítania kell a vevői, törvényi és hatósági előírások
teljesülését. Ez a megfogalmazás arra utal, hogy a bevont külső erőforrásokra vonatkozóan a követelményeket
pontosabban kell meghatározni.
A „MEGJEGYZÉSEK“ kiegészülnek:
Megjegyzés 1: A fenti minőségirányítási rendszer folyamatai magukban foglalják az irányítási tevékenységet,
erőforrások hozzárendelését, termék előállítást, mérést,
elemzést és fejlesztést.
Magjegyzés 2: Egy alvállalkozásba kiadott folyamat úgy
határozható meg, mint egy a szervezet minőségirányítási
rendszere számára szükséges folyamat, amelyet egy a
szervezeten kívüli partner végez el. (Ez a követelmény
az 5-8 fejezetben szereplő minden egyes folyamatra vonatkozik, nemcsak a termék előállítási folyamatra).
Megjegyzés 3: A kiszervezett folyamatokra alkalmazott
szabályozás módját és mértékét a következő tényezők
befolyásolhatják:
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a) a kiszervezett folyamat potenciális hatása a szervezet
képességére, hogy a követelményeknek megfelelő termékeket állítson elő
b) a folyamat szabályozása milyen mértékben van megosztva
c) a 7.4 pont (azaz a „Beszerzés”) szerinti szükséges
ellenőrzés megteremtésének lehetősége
További követelmény megfogalmazása: a kiszervezett
folyamatok szabályozásának biztosítása nem menti fel a
szervezetet azon felelőssége alól, hogy teljesítse a vevői, törvényi és hatósági követelményeket.
4.2.1 A dokumentálás követelményei (Általános útmutatás)
Pontosítás történt a dokumentumok, fogalmában, az új
szabvány ugyanaz a szóhasználatot alkalmazza, mint az
ISO 14001 esetén: dokumentumok, beleértve a feljegyzéseket.
Egy új megjegyzés:
Egyetlen dokumentum tartalmazhatja egy vagy több folyamat követelményrendszerét, illetve egy dokumentált
folyamat követelményeit több dokumentum is lefedheti.
Az új szabvány precízebb szóhasználatot követ pl. a „d“
pontnál, a „szükséges“ szó helyett a szervezet által
szükségesként meghatározott dokumentumok, beleértve
a feljegyzéseket, amely meghatározás a külső dokumentumokra is érvényes.
Ez jellemzően vita volt az auditokon, hogy melyek a
„szükséges”
dokumentumok
–
helyesebb
és
auditálhatóbb követelmény a „szükségesként meghatározott”.

Magyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

5.5.2 A vezetőség képviselője
A jelenlegi szabvány követelménye is, hogy a felső vezetőségnek ki kell jelölnie a szervezetben a vezetőség
egy tagját, de az új szabvány megfogalmazásában a
felső vezetés megbízottjának funkciójának alvállalkozásba adása nem megengedett.
6.2.2 Képesség, képzés, tudatosság
A humán erőforrásokkal kapcsolatos néhány pontosítás,
tisztázás:
Az „a“ pont megfogalmazása módosult. Azok a személyek, akiknek a munkája befolyásolja a termék megfelelőségét legyenek erre felkészülve.
Ehhez tartozik egy „MEGJEGYZÉS”: A termék- követelményeknek való megfelelést direkt vagy indirekt módon
befolyásolhatja a minőségirányítási rendszerben bármely
feladatot ellátó személyzet. (Ez azt jelenti, hogy ez nincs
lekorlátozva pl. csak a „műszaki jellegű munkatársakra).
Az új szabvány nagyobb hangsúlyt helyez a kompetenciára, mint az oktatásra, az új megfogalmazás értelmében
azon személyzet, akik tevékenysége a termékkel kapcsolatos követelményeket befolyásolja, képzés illetve
kiképzés által kell képessé tenni a megkövetelt kompetencia eléréséhez.
A „b“ és „c“ pontban is módosulás miszerint - ahol alkalmazható, tréninggel vagy más eszközökkel a szükséges
kompetencia megszerzése, valamint biztosítani a szükséges kompetencia megszerzését (a „ki kell értékelnie a
megvalósított tevékenységek eredményességét“ helyett).
6.3 - 6.4 Infrastruktúra, munkakörnyezet
A 6.3 fejezet „c“ pontja kiegészül a szállítás vagy kommunikáció mellett az információs rendszerrel.
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A munkakörnyezet fogalma egy új megjegyzéssel kerül
tisztázásra:
MEGJEGYZÉS: A munkakörnyezet kifejezés a munkavégzés körülményeire vonatkozik, beleértve a fizikai,
környezeti és más tényezőket (zaj, hőmérséklet, páratartalom, látási viszonyok vagy időjárás).
Ez az alkalmazási terület bővülését jelenti a régi szabványhoz képest, mivel már nemcsak az „amely a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőség
eléréséhez szükséges“ környezetet foglalja magában.
7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása
A termék-követelmény pontosabb leírása tapasztalható
ennél a fejezetnél is:
Az „a“ pontnál - a termékre alkalmazható szabályozói
követelmények, illetve bármely más követelmény, amelyet a szervezet szükségesnek lát.
A „Megjegyzés“-ek kiegészülnek egy új követelménnyel,
a szállítás utáni tevékenységek tisztázásával, mint a garanciaidő alatti tevékenységek, szerződéses kötelességek egyéb fenntartási és kiegészítő szolgáltatások. vagy
mint az újrahasznosítás, végső elhelyezés.
Ez a bővülés a termékkövetelményeknek a kiszállítást
követő tevékenységekre is kivetítése.
7.3 Tervezés és fejlesztés
A 7.3.1 pont (A tervezés és fejlesztés megtervezése) egy
megjegyzéssel került pontosításra:
MEGJEGYZÉS: A tervezés és fejlesztés átvizsgálása,
igazolása (verifikálása) és érvényesítése (validálása)
külön célokat szolgálnak. Ezeket külön-külön, vagy bármely kombinációban el lehet végezni, ahogy az a termék
és a szervezet számára megfelel.
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A 7.3.3 pont (A tervezés és fejlesztés kimenő adatai) is
egy megjegyzéssel került pontosításra:
Megjegyzés: A termelés és szolgáltatás nyújtásához
szükséges információk tartalmazhatják a termékállapotmegőrzésének részleteit (pl. egy csomagolási terv is része lehet a fejlesztés adatainak).
7.5.2 Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak
érvényesítése (validálása)
A folyamat érvényesítés tisztázása:
A szervezetnek érvényesítést (validálást) kell végeznie
minden olyan előállítási és szolgáltatásnyújtási folyamatra nézve, amelynek kimenete ellenőrzéssel nem igazolható (verifikálható) az azt követő figyelemmel kísérés
vagy mérés útján. és mint következmény, amelyeknek
hiányosságai csak akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor a
terméket használatba vették vagy a szolgáltatást teljesítették (vagyis minden esetben a folyamat érvényesítés
szükséges, ha a termék ellenőrzése nem lehetséges, és
ez felhasználói problémához vezethet).
7.5.3 Azonosítás és nyomon-követhetőség
A termék-azonosítási követelmény szigorodott azzal,
hogy a terméket, megfelelő eszközökkel, a termék teljes
előállítási művelete során kell azonosítani.
7.5.4 A vevő tulajdona
A vevő tulajdona tisztázásra került, továbbiakban vevői
tulajdonnak számítanak a szellemi tulajdon mellett a
személyes adatok is.
7.5.5 A termék állagának megőrzése
A” termék-tárolás” módosult, miszerint ha megoldható, a
tárolásnak tartalmaznia kell az azonosítást, kezelést,
csomagolást, raktározást, és védelmet.
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7.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése
Mérőeszközök
A tervezet egységesen a mérőeszköz (measuring
equipment) fogalmat használja (a korábban részben
használt measuring device helyett).
Az ISO 9001:2000 szabvány követelménye, hogy „ha a
meghatározott követelményekkel kapcsolatos figyelemmel kíséréshez és méréshez számítógépes szoftvert
használtak, akkor meg kell erősíteni ennek az ilyen
szándék szerinti alkalmasságát. Ezt ennek első alkalmazása előtt kell elvégezni, majd pedig szükség szerint új
megerősítést kell végezni”. Ehhez a szabvány alkotói
egy új megjegyzést fűztek:
MEGJEGYZÉS: Annak meghatározása, hogy számítógép
szoftverek képesek feladatuk elvégzésére, tipikusan
tartalmazza az igazolást (verifikálást) és a konfigurációs
menedzsmentet, hogy a használhatóságot megőrizzük.

(Utalás arra, hogy a szoftvert nem lehet kalibrálni, de a
konfiguráció (beállítás) változtatható.)
8.2.1. A vevő megelégedettsége
A vevői elégedettség mérése kiegészült egy megjegyzéssel, amely ajánlásokat tartalmaz a vizsgálati szempontok kiszélesítésére.
MEGJEGYZÉS: a vevői elégedettség vizsgálata magában
foglalhatja a ráfordításokat a felhasznált erőforrásokat
tekintetében, a leszállított termék minőségét, a felhasználó
véleményét, az üzleti veszteségek elemzését, garanciális
igényeket, pozitív véleményeket, forgalmazói jelentéseket.

8.2. Belső audit
Az auditált területért felelős vezetőségnek gondoskodnia
kell arról, hogy indokolatlan késedelem nélkül tegyék
meg a szükséges helyesbítéseket, és helyesbítő intézkedéseket.
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8.2.3 A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése
Folyamat mérése kiegészült egy új megjegyzéssel,
amely a termékkövetelmények súlypontjának módosulása, illetve a minőségirányítási rendszer hatékonyságával kapcsolatos követelmény megjelenését tartalmazza.
MEGJEGYZÉS: a megfelelő módszerek meghatározásánál a
szervezet vegye figyelembe az összes folyamathoz tartozó
vizsgálatok és mérések típusát és mértékét, annak
függvényében, hogy az adott folyamat mekkora hatással bír a
termékkövetelményekre és a minőségirányítási rendszer
hatékonyságára.

A fő változások összefoglalása:
>A vállalkozásba adási folyamat pontosabb meghatározása
>A kompetencia elérése képzések útján
>A munkakörnyezet tartalmazza a fizikai és környezetvonatkozású tényezőket
>A folyamatok hatékonyságának (hatásosságának), mérésének kialakítása
Változások az MSZ 28001-ben (MEBIR)
2008 januárban jelent meg az új MSZ 28001: 2008 nemzeti szabványként. Ez a nemzeti szabvány a BS OHSAS
18001: 2007 magyar fordítása.
Az új szabvány kialakításánál törekedtek arra, hogy
összhangban legyen az ISO 9001 (minőség-) és az ISO
14001 (környezetközpontú) irányítási rendszerek szabványaival, annak érdekében, hogy a szervezet könnyen
integrálhassa minőség-, környezetközpontú, valamint
munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási
rendszerét.
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A szabvány jelenleg érvényben levő kiadása érvényteleníti és helyettesíti az első kiadást (MSZ 28001:
2001/OHSAS 18001:1999).
A legfontosabb változások az első kiadáshoz képest, a
következők:
• Jelentős fejlődés a teljes szabvány ISO 14001: 2004gyel való összehangolása, és fokozottabb összeegyeztethetőség az ISO 9001: 2000-rel;
• Az előző szabványhoz képest a sorszámozás az új
szakaszok miatt megváltozott;
• Az egészség fontossága nagyobb hangsúlyt kap (3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 3.12 szakaszok);
• A PDCA-modell. ábrája csak a Bevezetésben szerepel, mégpedig teljes egészében, nem részdiagramokra tördelve minden egyes fő fejezet elején;
• Új definíciókat vezettek be, és a meglévőket felülvizsgálták (egészségkárosodás, MEB-cél, MEB-teljesítmény, MEB-politika, eljárás, feljegyzés, munkahely);
• Az elviselhető kockázat (tolerable risk) fogalmát az
elfogadható kockázat. (acceptable risk) fogalma váltotta fel. (3.1. szakasz);
• A „baleset” fogalmát most az „esemény” tartalmazza.
(3.9. szakasz)
• A veszély (hazard) fogalmának meghatározása már
nem hivatkozik az anyagi kárra és a munkahelyi környezetben bekövetkezett kárra. (3.6. szakasz).
A mostani kiadásban tekintetbe vették azt, hogy az
ilyen kár (damage) nincs közvetlen összefüggésben a
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonságirányítással (MEBIR-rel), amely éppen ennek az OHSAS
szabványnak a célja, és hogy azt a vagyongazdálkodás tartalmazza. Ehelyett, az ilyen, a munkahelyi
egészségvédelemre és biztonságra hatással lévő kár
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kockázatát kell azonosítani a szervezet kockázatértékelési eljárásán keresztül, és kézben tartani a megfelelő kockázatszabályozásba való beépítéssel.
• A 4.3.1 szakasz veszélyazonosítás és kockázatértékelési eljárás szempontjai jelentős mértékben kiegészültek (a meglevő három mellé hét új szempont került);
• Egy új követelmény került bevezetésre a kockázat kezelésekor megfontolandó rangsorolásokról, amely a
MEB tervezésének része (4.3.1.);
• A 4.3.3. és a 4.3.4. szakaszokat egyesítették, összhangban az ISO 14001:2004-gyel
• A változások kezelése most határozottabban került
megfogalmazásra (4.3.1. és 4.4.6.);
• Új követelményeket vezettek be a részvételről és konzultációról (4.4.3.2.);
• A 4.4.7 fejezetben új elem az érdekelt felek szükségleteinek figyelembe vétele (szomszéd, mentők, - a
szabvány nem említi, de nyilván ide tartozik még a
tűzoltóság, polgári védelem, katasztrófavédelem);
• Új fejezetben bevezették „A megfelelőség kiértékelését”. (4.5.2. szakasz);
• Új követelményeket vezettek be az események kivizsgálásáról (4.5.3.1. szakasz);
• A vezetőségi átvizsgálás (4.6) felépítése összhangba
került az ISO 14001:2004-gyel és az ISO 9001:2000rel (bemenő és kimenő adatok megfogalmazása).
A bemutatott változásokkal kapcsolatos követelményeket
nyilvánvalóan értelmezhető módon, cégspecifikusan
szükséges a működő, vagy az újonnan kialakítandó irányítási rendszerbe beépíteni.
____________________________________________
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Hogyan kezdjünk a környezeti menedzsment kiépítéséhez?
1. rész – ISO 14001 és EMAS
Dr. Berényi László
A cikk a környezeti menedzsment megvalósításához
szándékozik -részben kritikai– segítséget adni, ami lehetővé teszi kisebb szervezetek számára is, hogy a
fenntartható fejlődés útjára lépjenek. Az első cikk Az ISO
14001 és az EMAS lehetőségeivel és korlátaival foglalA környezeti menedzsment helye a szervezetben
A környezeti érdekek szervezeti szintű érvényesítése a
menedzsment feladata. Az első probléma azonban magának a környezetnek az azonosítása. Láng meghatározása szerint az élő szervezeteket körülvevő fizikai, kémiai és biológiai körülmények összessége. Magyarországon a talaj, víz (felszíni és felszín alatti), levegő, élővilág, táj és épített környezet felosztás használatos.
A vállalat-gazdaságtan és a menedzsment azonban
alapvetően más környezet-fogalommal dolgozik. Makrokörnyezeti tényezők a politikai-, gazdasági-, szociálistársadalmi és technológiai környezet. A szervezet mikrokörnyezetének elemei a stakeholder (érdekelt fél, kockázatviselő) elmélet alapján:
- belső környezet alkotói a tulajdonosok, vezetők,
dolgozók;
- külső környezet alkotói a versenytársak, szállítók, vevők, bankok, hivatalok stb.
A menedzsment feladata a szervezeti és a környezeti
elemek érdekeinek összehangolása, azonban ha innen
közelítjük meg a környezeti menedzsmentet, már nagyon
elrugaszkodunk a gyakorlati alkalmazhatóság talajáról.
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kozik, a másodikban pedig olyan menedzsment eszközöket mutat be a szerző, amelyek segíthetnek a folyamatok és az irányítási rendszer környezeti aspektusainak
jobb áttekintésében és fejlesztésében.

A környezeti menedzsment általánosan elfogadott definíció szerint átfogó fogalom, mely tartalmazza mindazon
attitűdöket, stratégiákat, rendszereket és eszközöket,
amelyeket a vállalat (szervezet) a környezet védelme
érdekében alakított ki, illetve használ.
A környezeti menedzsmentre vonatkozó követelményeket Kerekes és Kindler gyűjtése alapján az alábbiakban
foglalhatjuk össze:
- a környezet védelme legyen vállalati prioritás;
- a környezeti szempontokat a működés egyes
területeibe kell integrálni;
- folyamatos fejlődésre kell törekedni, követve az igények változását;
- építeni kell a jól képzett és elkötelezett alkalmazotti
rétegre;
- a tevékenységeket -különös tekintettel a projektekre,
beruházásokra- előzetesen értékelni kell környezeti
szempontok alapján is;
- környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat, továbbá ahhoz kapcsolódó tanácsadást kell kínálni a
piacnak;
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- támaszkodni, illetve törekedni kell a legújabb kutatási
eredmények elérésére és hasznosítására;
- a terhelések, szennyezések és károk utólagos kezelése helyett elkerülésüket kell priorálni;
- építeni kell a beszállítói láncra, a környezeti értékeket
és az eredményeket ki kell terjeszteni vevői és szállítói irányba egyaránt;
- készen kell állni az üzemzavarok és balesetek következményeinek elhárítására.
A szervezeti és környezeti érdekek együttes figyelembe
vételével a szervezetek számára olyan környezeti menedzsment modell és eszköztár kidolgozását javaslom,
amely:
- a vállalat-környezet kapcsolatrendszert stratégiai
szinten kezeli - beleértve a tervezhetőség és a
vis??szacsatolások
megoldásait
is
(stratégiai
szemlélet kritériuma);
- magas prioritással integrálja a környezeti célokat a
vállalati célrendszerbe (priorált környezeti célok kritériuma);
- a humán elemekre teljes körűen épít, azaz munkavállalóként és magánemberként egyidejűleg (humánorientáció kritériuma);
- rugalmasan képes illeszkedni a vállalati sajátosságokhoz (elfogadhatóság kritériuma);
- mérhetővé és reprezentálhatóvá teszi a környezettel
kapcsolatos cselekedetek hatásait (mérhetőség kritériuma);
- bevezethető és fenntartható a ráfordítások tekintetében (hatékonyság kritériuma).
A környezeti menedzsment modellje /1. ábra/
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Fenntartható fejlődés céljai
(természet – társadalom – gazdaság)

Külső partnerség

Termékek
Folyamatok
(Szolgáltatások)
(Szolgáltatások)

Belső partnerség

Felső
Felső vezetés
vezetés elkötelezettsége
elkötelezettsége
1. ábra: Környezeti menedzsment átfogó modellje

A környezeti menedzsment alapját a felső vezetés elkötelezettsége adja. A tulajdonosok által rájuk ruházott
erőforrások fölötti rendelkezési jog révén az ő döntésük
alapján kerülhetnek bevezetésre a menedzsment eszközei, illetve a szükséges egyéb változások.
A környezeti- és társadalmi igények figyelembe vételével
négy fő területen jelenik meg aktivitásuk:
- Termékek, folyamatok – a megfogalmazott, vagy látens igényeket kielégítő termékek, szolgáltatások, az
előállításukkal és felhasználásukkal kapcsolatos folyamatok, továbbá ezek kialakítását és működtetését
támogató egyéb szervezeti folyamatok. A két terület
eltérő, a menedzsment szempontjából azonban nem
kezelhetőek egymástól függetlenül. A gyakorlatban
az igényeknek jobban megfelelő termék, technológia
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- és folyamat kezelését integráltan kell megvalósítani,
a nagyobb hatásfok és a szinergikus előnyök elérése
érdekében.
- Külső kapcsolatok – a szervezet külső érintettjeivel a
jó kapcsolat, a hírnév kialakítása és fenntartása. Ebben meghatározó szerepe van a termékeknek és a
folyamatoknak.
- Belső kapcsolatok – a szervezet belső érintettjei között kialakított harmonikus kapcsolat, mely hozzájárul
a folyamatok megfelelő működtetéséhez és a termékek, szolgáltatások előállításához.

ISO 14001 szerinti környezetirányítás megvalósítása
A környezetközpontú irányítási rendszer (továbbiakban:
KIR) az ISO 14001 szabvány megfogalmazásában a
teljes irányítási rendszernek azon része, amely magában
foglalja a környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, véghezviteléhez, átvizsgálásához és fenntartásához
szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységet, felelősségeket, gyakorlatot, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat.

Vezetői elkötelezettség

Előzetes környezeti
átvilágítás
Környezetpolitika

Vezetőségi felülvizsgálat

Ellenőrző és helyesbítő
tevékenység

Tervezés

Megvalósítás és
működtetés

2. ábra: A KIR megvalósításának lépései

Lépései /2 .ábra/:
a) A rendszer önkéntességéből kifolyólag az elkötelezettség biztosítása meghatározó jelentőségű. A vezetői
elkötelezettség adja meg annak az alapját, hogy a szervezet valóban fog környezeti célokat tűzni maga elé, vaMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

lamint biztosítani fogják az elérésükhöz szükséges eszközöket.
b) Az előzetes környezeti állapotfelmérés nem kötelezően előírt elem, elkészítése azonban lehetővé teszi jól
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megalapozott környezeti politika, valamint rendszer-bevezetési ütemterv elkészítését. A felmérés során figyelemmel kell lenni:
- törvényi és egyéb jogszabályi előírásoknak való megfelelésre;
- jelentős környezeti hatások értékelésére;
- rendkívüli üzemeltetési feltételekre, potenciális veszélyhelyzetek számbavételére;
- múltbeli rendkívüli eseményekre;
- érdekelt felek véleményére.
c) A környezeti politika kidolgozását a legfelső vezetésnek kell kezdeményezni, kialakítani és aktívan támogatni. A politika a környezetközpontú működés alapdokumentuma, mely hosszú távú és átfogó iránymutatást
ad a szervezet számára. A környezeti politikát általában
széleskörűsége és átfogó jellege miatt támadják, mivel a
környezeti teljesítmény konkrét mutatóira nem ad előírásokat.
d) A tervezés feladatai:
- releváns környezeti tényezők, valamint a velük kapcsolatos hatások azonosítása
- jogi és egyéb követelmények számbavétele
- környezeti politikával összhangban területi és funkcionális célok kitűzése
- megvalósítási program (erőforrások biztosítása) kidolgozása.
e) A megvalósítás a szabvány szervezeti, képzési, kommunikációs és dokumentálási követelményeinek alkalmazását jelenti.
f) Az ellenőrzés és helyesbítő tevékenység alapját a tervek és egyéb követelmények, és a működés eredményei
közötti eltérések adják. A működési folyamatok figyeMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

lemmel kísérése, és lehetőség szerinti mérése alapján
folyamatosan biztosítani kell a KIR fenntartását.
g) A rendszer hatékonyságát és hatásosságát –az ISO
9001 szerinti minőségirányítási rendszerhez hasonlóan–
a vezetőségi átvizsgálásán kell ellenőrizni. Az átvizsgálások során olyan döntéseket kell meghozni, amelyek a
folyamatos fejlesztést szolgálják.
Az ISO 14001 egyes követelményei
Az ISO 14001 szabvány követelmény-szabvány. Bevezetésében ki is hangsúlyozza, hogy csak objektíven
auditálható követelményeket tartalmaz. Mivel az alkalmazók köre nem specifikált, a szabvány konkrét értékeket, környezeti elemeket és tényezőket és hatásokat
nem nevez meg.
A szabványban megfogalmazott követelmények:
a) El kell végezni, vagy végeztetni a működés szempontjából releváns környezeti tényezők azonosítását,
továbbá fel kell mérni a szervezet és a környezeti tényezők közötti hatásokat, kölcsönhatásokat.
b) Ki kell dolgozni a környezeti politikát, amit tekinthetünk
a rendszer működési alapkövének. A politikából, az azonosított környezeti tényezőkből és hatásokból levezethetően, környezeti célokat, előirányzatokat és programokat kell megfogalmazni.
A környezeti cél általános, a környezeti politikával összhangban levő feladat, amelyet egy szervezet tűz ki maga
elé. Az előirányzat a szervezetre vagy annak részeire
vonatkozó, a környezeti célokból következő részletes
teljesítési követelmény, amelyet a célok elérése érdekében előírni és teljesíteni kell. A programok tartalmazzák a
célok és az előirányzatok eléréséhez a felelősségek
meghatározását a szervezet érintett funkciói és szintjei
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számára, azokat az eszközöket és időbeli kereteket,
amelyek útján ezeket el kell érni.
Fontos megjegyezni, hogy a környezeti tervezés nem
lóghat a levegőben, igen magas szintű belső konzisztenciája mellett bemeneti és kimeneti oldalon is erősen épít
a működés folyamatos nyomon-követésére!
Eljárást kell kidolgozni a jogszabályi követelmények figyelemmel kísérésre, ami kisebb szervezetek számára
logikátlannak tűnhet. Ritkán van ugyanis emberi és időbeli kapacitásuk arra, hogy folyamatosan kövessék a
jogszabályok széles körét. Ugyanakkor azonban a jogszabályok fontos információhordozók lehetnek a kezelendő környezeti tényezőkkel és határértékekkel kapcsolatban is.
A technikai megvalósításnak ma már különösebb akadálya nincs, hiszen az interneten minden jogszabály elérhető. Kivételt elsősorban a kisebb települések által hozott szabályok jelentenek, amelyek nem, vagy csak
késve jelennek meg ilyen formában.
c) Eljárásokat kell kidolgozni a környezeti tényezők és a
KIR kommunikációjával kapcsolatban. A belső felekkel
kapcsolatosan kötelező elkészíteni, a külső érdekeltek
tájékoztatása azonban szervezeti döntésen múlik.
d) Eljárásokat kell kidolgozni a veszélyhelyzetek és balesetek elkerülésére, megelőzésére. Ezt természetesen
az azonosított környezeti tényezőkkel és hatásokkal
összhangban célszerű megtenni. A szabályozás célja,
hogy a szervezet előre felkészüljön a veszélyes helyzetekre, bekövetkezésük esetén ne a kapkodás legyen jellemző (esetleg még több kár okozása).
e) Eljárásokat kell kidolgozni a működés figyelemmel
kísérésére és mérésére, továbbá a nem-megfelelőségek
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kezelésére. A minőségirányításhoz hasonlóan hangsúlyt
kell fektetni:
- a bekövetkezett nem-megfelelőségek javítására;
- a nem-megfelelőségek okainak feltárására;
- a javítások utólagos értékelésére;
Lehetőséget ad a szabvány a szervezeteknek arra, hogy
mérlegeljék, szükségük van-e megelőző intézkedésekre.
f) Hasonlóan a minőségirányításhoz, természetesen a
KIR alatt is kezelni kell a dokumentumokat, feljegyzéseket, továbbá a belső auditokat és vezetőségi átvizsgálásokat.
A kötelezően elkészítendő eljárások körén túl más követelményeket is teljesíteni kell. Ilyen például az, hogy a
működést támogató mögöttes módszert kell bevezetni és
alkalmazni. A minőségügyben ilyen célt szolgálhat az 5S.
Környezetirányítási megbízottat kell kinevezni, folyamatosan követni kell a képzési szükségleteket, törekedni
kell az elérhető legjobb technológia (BAT) alkalmazására.
EMAS vagy ISO 14001?
Az EMAS a szervezetek önkéntes részvételét lehetővé
tevő Közösségi Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer, melynek célja, hogy előmozdítsa a szervezetek környezeti teljesítményének folyamatos javítását
az által, hogy:
- környezetvédelmi vezetési rendszert valósítanak meg
a szervezetek a rendelet melléklete alapján;
- a vezetési rendszerük teljesítményének rendszerszemléletű, objektív és rendszeres értékelését elvégzik;
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- környezetvédelmi teljesítményükkel kapcsolatosan tájékoztatást adnak a nyilvánosságnak és érdekelt feleknek, továbbá nyílt párbeszédet folytatnak velük.
A menedzsment rendszer működése tartalmilag nagyon
hasonló az ISO 14001 által előírthoz, a két szabályozás
között azonban jelentős eltérések vannak. Jelen keretek
között elsősorban ezen eltéréseket kívánom kihangsúlyozni:
- Az ISO 14000 egy szabvány, az EMAS pedig egy
jogszabály. Bár utóbbiban sem kötelező a részvétel,
ha valaki belép, akkor kötelezettséget vállal. A szabvány 5 szakaszból áll, mely többé-kevésbé összhangban van egyéb szabványokkal, a rendelet pedig
21 cikkelyből és 5 mellékletből. Magát az irányítási
rendszer leírását, a követelményeket a mellékletek
tartalmazzák. A formából adódó különbség, hogy az
ISO szövegezése vállalatirányítási szemléletű, az
EMAS pedig inkább jogi jellegű.
- Mindkét módon működtetett rendszer elismertethető
harmadik fél által. Az ISO esetében ez tanúsítást jelent. Az EMAS esetében hivatalosan elismert hitelesítőnek kell ellenőrizni a külső környezeti auditot, a
belső audit eljárásokat és a környezeti nyilatkozatot.
Közös vonás, hogy mindkét irányítási rendszert regisztrálják a megfelelő szervek.
- A nyilvánosság tekintetében jelentős különbségek
vannak. A szabvány nem írja elő a környezeti nyilatkozat kiadását, míg az EMAS alapján azt hivatalosan
kijelölt szervezet tartja nyilván. A nyilvánosság tájékoztatatása sem szabvány-követelmény.
- A külső kommunikáció fontos eszköze mindkét rendszer esetében a logó. Az ISO 14001 nem bír saját
emblémával, a tanúsításra a tanúsító szervezet saját
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logója utalhat. Az EMAS egységes logókkal rendelkezik, a nyilatkozat és a logó marketing célokra felhasználható, tilos azonban terméket reklámozni velük!
- Az irányítási rendszer kiépítéséhez az ISO csak javasolja a kezdeti átvilágítást, míg az EMAS-ban kötelező. A kezdeti átvilágítás lényegesen mélyrehatóbb,
mint a tényezők és hatások azonosítása. Általában
külső szakértők, laborok bevonásával szokták a szervezetek elvégeztetni.
Felépítésében és működésében az EMAS alapján a KIRt az ISO 14001 követelményeinek megfelelően kell felépíteni, kiegészítve az alábbiakkal:
- bizonyítani kell a jogszabályoknak való megfelelést;
- meghatározott, auditálható kritériumok szerint kell elvégezni a környezeti tényezők értékelését;
- az alkalmazottak részvételét biztosítani kell;
- biztosítani kell a kommunikációt a külső érintettekkel.
A két megoldás közötti alapvető különbség az irányítási
rendszer orientációjában van. Az ISO 14001 a rendszer
fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, a környezeti teljesítmény javulását a jobb irányítási rendszeren keresztül
látja megvalósíthatónak. Az EMAS a környezeti kapcsolatok és hatások elsődlegességét helyezi a középpontba.
Ezt mutatja például, hogy a tanúsítvány megszerzésének
feltétele a szabványkövetelmények teljesítése, hitelesítést azonban csak akkor kaphatunk, ha működésünk
megfelel a (környezeti) jogszabályoknak is!
Előnyök és gyakorlati problémák
Összefoglalva elmondható, hogy a KIR abban segíti a
szervezeteket, hogy a környezet védelmével kapcsolatos
célokat tűzzenek ki, ezeknek megfelelően működjenek,
40/68oldal

továbbá teljesítményüket mérni és folyamatosan fejleszteni tudják.
A KIR bevezetésének szervezeti előnyei:
- versenyképesség
megtartása,
nagyobb
piaci
részesedés;
- javuló külső kapcsolatok és image;
- hatósági kapcsolatok javulása, csökkenő bürokrácia;
- egyszerűsödő engedélyeztetés, szabadabb fejlesztési lehetőségek;
- környezeti hatások és problémák kockázatainak
csökkentése;
- magasabb elfogadottság az export-piacokon, exportlehetőségek bővülése;
- csökkenő biztosítási költségek;
- magasabb befektetői bizalom;
- javuló pénzügyi lehetőségek;
- hatékonyabb menedzsment;
- megtakarítások.
A KIR alkalmazásának társadalmi, közösségi szinten
elérhető előnyei is vannak:
- javuló környezetminőség- és biztonság;
- szervezet társadalmi elfogadottsága nő;
- csökkenő környezeti felelősségi kockázat;
- megfelelés a szigorodó kívánalmaknak;
- javuló ökológiai hatékonyság;
- javuló életminőség és társadalmi kapcsolatok.
A fenti előnyök alapján felmerül a kérdés, hogy miért
nem rendelkezik mégis minden szervezet KIR-rendszerrel? A legfontosabb okok:
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- A
szabályozási
követelmények
teljesítéséhez
hiányoznak a megfelelő szakmai és környezeti ismeretek. Gyakran a környezeti tényezők sem ismertek a
szervezet előtt, nemhogy a rájuk kifejtett hatások.
- A KIR emberi erőforrásigényét nem tudja kielégíteni a
szervezet. A megbízott feladatát más feladataitól függetlenül látja el, a gyakorlatban ő felel az irányítási
rendszer működéséért és a dokumentáció vezetésért.
A követelmények bemutatása alapján úgy vélem, világos, hogy a KIR dokumentálását csak úgy lehet
hatékonyan megvalósítani, ha azt folyamatosan végzik. A működés nyomon követésében a kimaradások
ellehetetlenítik a rendszert.
- Pénzügyi elégtelenségek a tanácsadók, szakemberek
vagy a tanúsítási folyamat finanszírozásában.
A fenti problémákra ugyanakkor az ISO 14001 megoldást is kínál. Számos követelményt opcióként fogalmaz
meg, illetve ki is hangsúlyozza, hogy a szervezeti igényeknek és lehetőségnek megfelelő rendszert építsen
mindenki! A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy sokszor
a kiépítésben segédkező tanácsadók sztenderdjeit ültetik
át a szervezetekre, aminek felesleges elemeit a későbbiekben sem távolítják el.
Vannak olyan tényezők is, amelyek tekintetében a hatékonyság és a hatásosság nem tűr kompromisszumot.
Véleményem szerint az irányítási rendszerek sikertelenségének a fő okai:
- Hiányos vezetői elkötelezettség. Sok vezető gondolja
úgy, hogy a szabályozás szövegének kielégítése
egyenlő az elkötelezettséggel, pedig nem így van. Az
elkötelezettség legyen transzcendentális és integrált,
azaz fakadjon a vezető belső igényességéből, illetve
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jelenjen meg a működés minden dimenziójában és
pillanatában.
- Folyamatszemlélet hiánya. A környezeti tényezők
igénybe vétele, a kifejtett hatások mind a szervezeti
tevékenységekre vezethetők vissza. A környezet
szennyezése az egyes műveletek során jön létre, tegyük hozzá a termékek és szolgáltatások előállítása
érdekében. Ahhoz, hogy a KIR elérje célját, alaposan
ismerni kell a tevékenységeket, azok kapcsolatrendszerét (tulajdonképpen a folyamatokat) és a kritikus
mérési (figyelemmel kísérési) pontokat.
- Az információk előállításának gazdaságossága. Az
információ megszerzésének határköltsége az általa
elérhető haszon. Közismert, közhelyszerű megállapítás, éppen ezért gyakran megfeledkeznek róla a
szervezetek. A legelső és legfontosabb kérdés, hogy
a KIR működtetése megtérül-e a szervezetnek. Természetesen a mély ökológiai irányzatok alapján a
környezetvédelemért semmi sem drága, a fenntartható fejlődés fogalomrendszerében (amely lényegesen gazdaság-barátabb megközelítés), ha tönkremegyünk a környezetvédelem megvalósítása során ma,
akkor holnap már nem tudunk tenni érte.
Az ISO 14001 vagy az EMAS ismert és elismert lehetősége a környezeti menedzsment kiépítésének. Kérdés
azonban, hogy melyiket válasszuk?
A konvencionális lehetőségek:
- Vezessük be az ISO 14001-et, majd látva előnyeit és
felhasználva az élért megtakarításokat szélesítsük ki
azt az EMAS felé.
- Azonnal lépjünk az EMAS követelményei alapján, ne
keletkeztessünk redundáns feladatokat és ne vállaljuk

Magyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

a kétféle elismertetés (tanúsítás és hitelesítés) költségeit.
Nem minden szervezet fog azonban kiugró sikereket elérni, bármelyik utat is válassza. Lehet, hogy kisebb lépéseken keresztül előrébb sikerül jutni. Az alternatív megoldásokkal a cikk folytatása foglalkozik.
____________________________________________
/Folytatás a következő számban/
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A minimális minőségi követelmények a villamosenergia-szolgáltatásban
Dr. Tersztyánszky Tibor
A villamos energia meglehetősen egyedi áru, mert megfoghatatlan és átalakuló jellegű. Olyan áru, amely egy
adott ponton ugyanabban a pillanatban kerül átadásra,
amikor felhasználják és azonnal új alakban jelenik meg
meglehetősen más jellemzőkkel, például világítás, motorikus hajtás, melegítés formájában. A villamos energiaellátás minősége a műszaki paramétereken (folyamatosság, feszültség minőség) túlmenően függ a fogyasztók
más jellegű kiszolgálásától is (pl. számlázás, információadás). Ennek megfelelően a villamos energiaszabályozással foglalkozó állami szervezetek a villamosenergiaszolgáltatás minőségét két szempontból vizsgálják: (1) a
fogyasztók energia igényének megbízható ellátása és (2)
a fogyasztók/felhasználók egyedi kiszolgálása. A
villamosenergia-ellátás megbízhatóságát éves átlagban
az egy felhasználóra jutó áramkimaradások számával és
időtartamának valamint a nem-szolgáltatott villamos
energiának a minimális minőségi követelményével határozzák meg. Jelen cikk a fogyasztók egyedi kiszolgálásának számos összetevői közül az úgynevezett garantált
szolgáltatatás bevezetésének indokáról, alkalmazásáról
és szerepéről ad tájékoztatást a nemzetközi és hazai
gyakorlat alapján.
A fogyasztóknak számos területen lehetnek kapcsolatai
a villamos energia társaságokkal a villamos energia fogyasztás ideje alatt, annak megkezdése előtt, sőt esetenként utána is, amelyek egyes esetekben elégedetlenséget okozhatnak. Az állam magasabb szintű jogszabállyal, törvénnyel, kormányrendelettel, a társaságok
működési engedélyeivel, valamint üzletszabályzatokkal
szabályozza, védi az egyedi fogyasztókat. Ez utóbbi a
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legrészletesebben határozza meg a fogyasztói kapcsolatokat.
A liberalizált villamos energia piac bevezetésének folyamata is kihat a szolgáltatás minőségére és ez a szokásosnál összetettebb problémát jelent, mert a hagyományos villamos energia áramszolgáltatás tevékenység
szétbontásra kerül: vezetékes tevékenységre és energiaszolgáltatási tevékenységre. A fogyasztóknak mindkét
tevékenységgel lehet kapcsolata. Egyszerűbb a helyzet,
amíg úgy nevezett egyetemes szolgáltató is van a piacon, mert ennek a tevékenységét az állami jobban ellenőrzi, mint a szabadon választható, tisztán piaci alapon
működő kereskedő munkáját. Feltételezhető, hogy a fogyasztókkal való kapcsolat minősége javulni fog a liberalizáció, a verseny kiteljesedésével, de ez a feltételezés
egyelőre még nem bizonyosodott be. Sőt az állami szervek, ezen belül elsősorban az Európai Unió Bizottsága
olyan szabályozást tart szükségesnek bevezetni, és
hosszabb időre fenntartani, mely a fogyasztókat védi a
teljes piaci kiszolgáltatástól. Ezért amíg nem bizonyosodik be a verseny minőség- javító hatása, addig a szolgáltatás minőségét államilag ellenőrizni kell.
Az egyedi fogyasztói szolgáltatási színvonalak közül az
állami szabályozó hatóság képviselőinek - a
villamosenergia-ellátással foglalkozó társaságokkal és a
fogyasztóvédelmi szervezetekkel együttműködve- kell
meghatározni a számos fogyasztói kapcsolat közül azokat a legfontosabb területeket, ahol a minimális minőségi
követelmények teljesítése fontos a fogyasztóknak, gyakoriak, jól mérhetők az egyedi fogyasztónál, ezért garanciával érdemes és szükséges biztosítani a minőséget.
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Ezen előre meghirdetett szolgáltatások nem teljesítése
esetén az ellátást nyújtó társaság pénzügyi kompenzációt, „fájdalomdíjat” fizet a fogyasztóknak - innen a garantált kifejezés. Egyes külföldi országban ezt „büntetésnek” nevezik, nálunk kötbérnek. Ez tehát nem a hatóságnak éves szinten jelentett olyan statisztikai adat,
melynek nem teljesítése esetén a társaságnak bármilyen
következménnyel kellene számolni. A fogyasztó feltehetőleg kedvezően fogadja bizonyos színvonal garantálást,
illetve nem teljesítése esetén a „fájdalomdíjat”, a társaság ugyanakkor jobb fogyasztói kapcsolatot építhet ki, és
nem hatóságot játszik, ami gyakran visszatetszést eredményez.
Az Európai Szabályozó Hatóságok Tanácsa (angol rövidítése: CEER) jelenleg újabb összehasonlító vizsgálatot
végez a villamosenergia-szolgáltatás minőségével kapcsolatban. A legutóbb, 2003-ban végzett felmérés szerint
7 országban alkalmazzák a minimálisan teljesítendő minőségi követelmények, a garantált szolgáltatás rendszerét. A különböző országok szokásai, kultúrája miatt ma
még nemzetközileg egységes, „szabványosított” követelmények nem alakultak ki. Az említett összehasonlító
vizsgálatból kitűnt, hogy az országok összesen 19 fajta
szolgáltatást tartottak indokoltnak garantáltatni a fogyasztók számára de nincs olyan ország, mely az
ös??szest bevezette volna. Azok közül az országok
közül, amelyek a fogyasztói kapcsolatot körében
garantált szolgáltatást alkalmaznak, a legkevesebbet
Olaszország (7), a legtöbbet Írország (13) minősítettek
garantáltnak.
A nemzetközi tendenciák figyelembe vételével a Hivatal
először legutóbb 2008-ban állapította meg az egyedi felhasználók esetében alkalmazandó 13 garantált szolgálMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

tatást az engedélyesekkel és a fogyasztóvédelmi szervezettekkel együttműködve.
Az új minimális minőségi követelményeket -a korábbi a
tapasztalatok figyelembevételével- határozták meg (először 1998-ban, majd 2004-ben került sor a szabályozásra). A korábbi évek valóban számos tapasztalattal
szolgáltak. Első és legfontosabb, hogy a bevezetett
„enyhe” előírásokkal (például az 5 napon belül igényelni
kellett nem teljesítés esetén a „fájdalomdíjat”) a garantált
szolgáltatás rendszere nem működött a kívánt mértékben (pl. a nem teljesített esetek számához képest kifizetésre igen kevés esetben került sor). A megállapítást
megerősítette a fogyasztói elégedettség felmérés keretében évről évre rendszeresen végzett kutatás is, amely
szerint a megkérdezetteknek kevesebb, mint 40%-a
emlékezett ilyenfajta tájékoztatásra és alig 5%-a ismerte
a pénzügyi ellentételezéshez való jutás módját. Így nem
érte el a szolgáltatás színvonala a szinten tartás biztosításának, esetleg emelésének „kikényszerítő” célját.
Egységes európai követelmény - szint hiányában a hazai
szintek többségükben nem azonosak a külföldi gyakorlattal. Például az egyik legáltalánosabb minimális minőségi követelmény, a garantált szolgáltatás: az egyedi
fogyasztói áramszünetek kivizsgálását Franciaországban
3 órán, Angliában hétköznap 3 órán és ünnep-napon 4
órán, Portugáliában városokban 4 órán és mezőgazdasági területen 5 órán belül kell megkezdeni. Magyarországon az előírás enyhébb: 4-12 óra között kell megkezdeni a hiba kijavítását a település nagyságától függően.
Másik lényeges változás, hogy a garantált szolgáltatások
többségének nem teljesítése esetén 2009-től, a fogyasztók számára utánjárást nem igénylő, automatikus
kifizetésre kerül sor, ha a garantált minőségi szintet a
szolgáltató társaság nem tudja teljesíteni. Informatikai
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fejlesztés szükségessége miatt egy-egy követelmény
esetében 2010-től illetve 2011-től automatikus a kifizetés. E téren példamutató, hogy a Dél-magyarországi
Áramszolgáltató Rt. már korábban elvégezte a fejlesztést, és automatikus kifizetést vállal az összes meghatározott, garantált szolgáltatás nem teljesítése esetén.
A 2008. évtől érvényes minimális minőségi követelmények, garantált szolgáltatások meghatározásánál külön

megfontolást igényel a különböző villamos energia tevékenységet folytató engedélyeseknél a minimális minőségi követelmény meghatározása, különös tekintettel a
korábban említett liberalizációra, illetve versenyre. A korábban leírtakkal összhangban elsősorban a monopolhelyzetű elosztói tevékenység területén kell a fogyasztókat védeni. A garantált szolgáltatások áttekintését adja
a következő táblázat.

Látható, hogy az elosztói engedélyesnél lényegesen
több, összesen 13 szolgáltatás típus esetében került
meghatározásra a garantált minőségű szolgáltatás. A
kereskedelemi tevékenységet végző egyetemes szolgáltatónál 5 db és a kereskedői engedélyesnél 4 db

szolgáltatás mértéktartónak tűnik a jelenlegi ismeretek
alapján.
A részletek megtalálhatók a Magyar Energia Hivatal honlapján
www.eh.gov.hu -> Fogyasztói oldal -> Garantált szolgáltatások -> Villamos energia garantált szolgáltatás

____________________________________________
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Mosollyal is szolgálunk

Gábor Farkas
„Senki sem gondolná, hogy ma már a közigazgatás sem
nélkülözi azokat az előremutató, innovatív kezdeményezéseket, amelyek bárhol Európában, vagy az üzleti világban is kiállnák a próbát, illetőleg megállnák a helyüket. Ilyen kezdeményezésnek számít Budapest Erzsébetváros Önkormányzatának programja, amely nemcsak
a szolgáltató közigazgatásról, hanem a mosolyról, az

élet, valamint a dolgok szép és jó oldaláról szól. Olyan jó
gyakorlat ez, amelyet mindenképp jó szívvel és bátran
ajánlunk Mindenki megtisztelő figyelmébe.”
„Mindaz, amit a Budapest Főváros VII. kerületének Önkormányzatánál láttunk, maga az innováció.”
(KözigPress 2008.)

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala 2008. január 1-től egy -a közigazgatásban eddig
példa nélküli– ötlet megvalósításaként elindította a
Mosolyhivatal programot. A program abból a
felismerésből indul ki, hogy a közigazgatás, a
közszolgálat –mint ahogy a nevében is benne van–
szolgálat, amelynek középpontjában az állampolgár áll.
Ma már a jogszabályi követelményeknek való megfelelés
önmagában nem elegendő, a korszerű, szolgáltató közigazgatás megteremtéséhez szemléletmód változásra
van szükség.
A professzionális szakértelem mellett a közszolgálatban
dolgozókkal szemben jogos elvárás a megfelelő személyi kompetenciák megléte, a magas színvonalú kommunikációs eszköztár és készség, a megfelelő belső attitűd.
Mindezek megteremtése tudatos és tervszerűen végrehajtott erőforrás-politikát tesznek szükségessé az eszközök és a személyügy területén egyaránt.

A megvalósítás sikerének kulcsa a szisztematikus, és
folyamatszemléletű tevékenység, a szervezeti lojalitás,
lehetőség biztosítása a munkatársaknak kreativitásuk
felszínre hozására, hatékony intézkedések a belső
kommunikáció javítására, tréningek, képzések, eszközök
biztosítása.
Az ügyfélközpontú közszolgáltatás a bizalmon, a partnerségen, a segítségnyújtáson alapul, célja az ügyfelek
elégedettségének elérése. Eredményt elérni ugyanakkor
a szolgáltató jelleg megvalósítása és erősítése területén
csak akkor lehet, ha ezt a szolgáltatást „elégedett” munkatársak nyújtják. A kiegyensúlyozott, feladatkörével
mind szakmai, mind emberi, kompetenciabeli értelemben
tisztában lévő munkatárs empatikusan, barátságosan,
MOSOLYOGVA fogadja az ügyfelet, aki ennek tapasztalásával még akkor sem megy el rossz szájízzel a Hivatalból, ha ügyét –jogszabályokban foglaltak miatt– nem
tudta számára kedvezően elintézni.
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A Mosolyhivatal program célja tehát szűkebb értelemben
a partneri, szolgáltató jellegű közigazgatás lokális,
egyedi arculatú megjelenítése, tágabb értelemben egy új
szemléletű közszolgáltatási gyakorlat missziójának felvállalása.
A program elindításának izgalmas részét képezte a
megfelelő név kitalálása. Olyan nevet kellett választani,
amely egyedi, kellő mértékben kihangsúlyozza a program alapfilozófiáját, amely utal
- egyrészről az ügyfelek érdekében tevékenykedő, az ő
igényeikhez
alkalmazkodó,
szolgáltató
hivatali
magatartásra, ahol a munkatársak a magas szintű
szakmai felkészültségen túl barátságosan, kedvesen,
mosollyal fogadják a betérő ügyfelet, és készségesen,
előzékenyen segédkeznek ügye megoldásában,
- másrészről, arra a törekvésünkre, hogy a szolgáltatásunk minőségi fejlesztése eredményeként ügyfeleink
részéről pozitív visszajelzést, „mosolyt” váltsunk ki.
A név rövid legyen, és könnyen megjegyezhető. Mosolyhivatal!
A program elindítását követően a Hivatalt felkereső ügyfeleink körében végzett gyors felmérés azt igazolta, hogy
a név alkalmas célunk, filozófiánk érzékeltetésére.
„Még nem hallottam a Mosolyhivatal programról. Ha minősíteni kellene, akkor számomra ez leginkább kedves,
gyors és zökkenőmentes ügyintézést jelent.”
„Igen hallottam már róla. Munkám miatt hetente többször
is megfordulok itt, és tapasztalom is a pontos, kedves
kiszolgálást, amit véleményem szerint a név is jelez.„
„Most hallom először ezt, de számomra a zökkenőmentes ügyintézés lenne a lényege, és persze a barátságos
kiszolgálás.„
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„Igen, hallottam már a Mosolyhivatalról, olvastam a kiírást. Azt hiszem, a Mosolyhivatal az lehet, ahol olajozottan működik az ügyintézés, és dolgom végeztével
mosollyal távozhatok.„
(www.mosolyhivatal.hu)
A programot egy éves előkészítési időszak előzte meg.
A tervezés során meghatároztuk a program indításának
módját, elemeit, azok kapcsolódásait, ütemezését, a
szükséges pénzügyi és humán erőforrását, várható
eredményét, a program kommunikálását, illetve a kommunikálás időbeni szakaszait.
Megterveztük a kapcsolódó arculati elemeket, gondoskodtunk azok megfelelő időben történő rendelkezésre
állásáról.
Elkezdődött a munkatársak több modulból álló tréningeken való önismereti, valamint kommunikációs képzése.
A jegyző személyesen tájékozatta a munkatársakat a
programról a szervezeti egységeknél kötetlen beszélgetés keretében, vezetői értekezleteken, valamint apparátusi értekezleten.
A program 2008. január 1-jén indult. Kifüggesztették a
Hivatal bejáratainál a Mosolyhivatal feliratok, a frontoffice
részlegeknél valamennyi ügyintéző asztalára a Mosolyhivatal logójával ellátott névtáblák kerültek, egységes
megjelenésűek lettek a munkatársak számítógépeinek
háttérképei, „Mosolyhivatalos” 2008. évi kártyanaptárt
kaptak az érkező ügyfelek.
A program alapvetően 4 területre fókuszál, melyek
egyenként is több elemből épülnek fel.
1. fókuszterület - Az ügyfelek tájékoztatása
a.) Irodavezetők bemutatkozása az önkormányzat újságjában
47/68oldal

A kéthetente megjelenő Erzsébetváros lapban az irodák vezetői egy-egy oldalas terjedelemben bemutatkoznak, bemutatják az irodát, az iroda tevékenységét.
b.) Mosolyhivatal honlap
Létrehoztunk
egy
önálló
web
oldalt
www.mosolyhivatal.hu, ahol a Mosolyhivatallal kapcsolatos információkat, híreket, érdekességeket
közzé tes??szük.
c.) Tájékoztató füzetek
A hivatali ügyintézéssel, fontosabb ügytípusokkal
kapcsolatos információkat ingyenes, színes, igényes
kiadványok formájában biztosítjuk a hozzánk fordulóknak. A füzetek elkészítése, megjelenése folyamatos. Az első kiadvány az adózással kapcsolatos tudnivalókat, a második a környezet védelmével összefüggő ismereteket tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy
ezek a tájékoztató füzetek nem csak küllemükben
rendhagyóak, hanem szövegezésükben is eltérnek a
hagyományos hatósági nyelvezettől annak érdekében, hogy minden érdeklődő számára könnyen érthető legyen.
d.) Önkormányzat honlapja
A negyedévente végrehajtott belső felülvizsgálataink
során középpontba helyeztük Erzsébetváros honlapja
(www.erzsebetvaros.hu) naprakészségének, a felületen található információk teljes körűségének, valamint
az irodák által alkalmazott formanyomtatványok aktualizáltságának vizsgálatát.
2. fókuszterület - Az ügyfelekkel való kapcsolat javítása
a.)„Hivatal a téren” program
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Az Erzsébetvárosi Napok rendezvénysorozat keretében a Hivatal egy napra „kiköltözött” a Klauzál térre,
ahol a kihelyezett Ügyfélszolgálat, Adócsoport, és
Okmányiroda mellett a hagyományos office arculatot
levetve számos programmal, játékos feladattal várta
a gyerekeket és felnőtteket egyaránt („hamis irat legálisan", elektromos kisvonat, kiállítás a munkatársak
munkáiból, kvíz, memóriajáték, puzzle, „egynapos
házasságkötés", stb).
A nap záróeseményeként egy ifjú pár vállalta, hogy a
nagy nyilvánosság előtt fogadnak örök hűséget egymásnak; őket Hunvald György polgármester adta
össze.
A program fontos eleme, hogy az előkészítésben és a
végrehajtásban közreműködő mintegy 60 munkatárs
a gyakran munkaidőn túli elfoglaltságot jelentő feladatot önként, és nagy lelkesedéssel vállalta.
b.) Nemzeti Vágta
2008. május 31. és június 1. között zajlott a „Nemzeti
Vágta" a Hősök terén. A verseny és az egyéb lovas
rendezvények mellett az Andrássy úton felállított sátrak egyikében mutattuk be és népszerűsítettük a Mosolyhivatal kezdeményezést.
c.) Sansz Elysées "Együtt az egyenlőségért" Esélyegyenlőségi-művészeti fesztivál
A Mosolyhivatal is „jelen volt” az Erzsébetvárosi Önkormányzat és a Törökfürdő Alapítvány által közösen
szervezett rendezvényen, amely a hátrányos helyzetű
csoportok zenei- és mozgásprodukcióinak biztosított
teret. A fesztiválon dokumentumfilm-vetítéseken, felolvasásokon túlmenően, a különböző fogyatékossággal élők élethelyzetét bemutató szimulációs feladatok
és kerekasztal-viták zajlottak.
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d.) Kvázi promóciós anyagok
Fontos eszközei az Ügyfél - Hivatal kapcsolat
javításának azok a kisebb ajándéktárgyak, amelyeket
a Hivatalban illetve a fenti rendezvényeken adunk az
ügyfeleinknek, érdeklődőknek. Különösen hangsúlyos
a szerepük a kisgyermekkel érkezők esetében, ahol a
„Mosolyhivatalos” kártyanaptár, csoki, jelvény, léggömb, stb. az egyébként unalmasnak ígérkező hivatali ügyintézést érdekessé, szórakoztatóvá teszi.
3. fókuszterület - A munkatársak felkészítése
a.) Tréningek
A 2007. évi program-előkészítő fázisban a jegyző, az
irodavezetők, a mindennapos ügyfélfogadást biztosító
(Frontoffice) részlegek, valamint a jelentős ügyfélforgalmat bonyolító egységek munkatársaival kezdődtek
meg a már korábban hivatkozott kommunikációs/önismereti tréningek.
Azok a munkatársak, akik a 2007. évben nem vettek
részt a tréningeken, a 2008. évben kerültek, kerülnek
sorra. Akik az első tréning modulon már túljutottak, az
idei évben újabb tréningen vesznek részt. (2007-ben
5 alkalommal 73 fő, 2008-ban szeptember 30-ig 8 alkalommal 107 fő, a Hivatal dolgozói létszáma 294 fő.)

b.) Mosoly-kiskönyv
Az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kommunikáció megkönnyítése céljából elkészítettünk egy igényes, jól használható, gyakorlati kézikönyvet, amelyet az ügyintézők rendelkezésére bocsátottunk.
A kézikönyv iránymutatást nyújt a munkatársaknak az
esetleges konfliktushelyzetek megelőzésére, kezelésére, a viselkedési típusok elkülönítésének módjára,
a megfelelő kommunikációs technika kiválasztására.
A segédlet illeszkedik a tréningek tematikájához.
4. fókuszterület - A program népszerűsítése
Ennél a pontnál meg kell jegyezni, hogy a program népszerűsítése –és közigazgatási szervről lévén szó– nem
is lehetne egyfajta reklám tevékenység, mellyel a Hivatal
az általa előállított terméket próbálja népszerűsíteni. A
cél a szemléletmód terjesztése, az alkalmazott gyakorlati
megoldások továbbadása, a közigazgatásban még gyerekcipőben járó benchmarking gyakorlattá válásának
elősegítése.
A fókuszterülethez az írott és elektronikus sajtóban, rádióban, televízióban történő megjelenés tartozik.

Eredményesség és a jövő
A Mosolyhivatal program sikerességéről, eredményességéről az évenként végrehajtott ügyfél-elégedettségi felmérésünk
ad visszaigazolást. Erre –tekintettel a program 2008. évi indítására- első alkalommal 2008. október-november hónapban
kerül sor. A kérdések között szerepel a program ismerete, összehasonlítás a korábbi évek tapasztalataival, valamint más
közszolgáltatók tevékenységével.
A szervezett és rendszeres felmérésen túl a hozzánk forduló ügyfeleinktől, partnereinktől a napi munka során folyamatos
visszajelzést kapunk. A Kossuth rádió által szeptember 11-én az Okmányirodán megkérdezett ügyfelek valamennyien
sikeres és eredményes kezdeményezésnek ítélték a programot.
Magyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november
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A program folytatásának célja nem egy idealisztikus állapot elérése, hanem a folyamatos fejlesztés megvalósítása. Amit
ma elértünk, holnap már nem elegendő. Állandóan keressük azokat a pontokat a működésünkben, amelyeket ügyfeleink,
partnereink vagy mi magunk gyengének érzünk, amelyek fejlesztésére a jövőben hangsúlyt kell helyeznünk.
A Mosolyhivatal elnevezés magában hordozza, hogy hivatalunk nyitottabbá válik: megnyílunk ügyfeleink előtt, s nagyobb
figyelmet szentelünk majd azon személyeknek is, akiknek a hivatalos ügyintézés eddig aránytalanul nagy nehézséget
jelentett. Kibővítjük szolgáltatásainkat azok számára is, akik –akár egészségügyi, akár időbeli problémák miatt– nem,
vagy csak nagy áldozatok árán tudnak személyesen eljönni hozzánk. Igyekszünk segíteni kerületünk kisgyermekes
lakóinak, az erzsébetvárosi gyermekeknek és időseknek, a különleges igényekkel rendelkező csoportoknak.
Szolgáltatásunk során mind nagyobb hangsúlyt helyezünk a fenntartható fejlődésre, a folyamatos megújulásra, a
szakmai professzionalizmusra, és a környezetvédelemre.
_______________________________________________________________________________________________
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Tisztelt Olvasó!
Most induló rövid riportjaink segítségével időről-időre olyan embereket szeretnénk bemutatni, akik munkájukkal bizonyították emberi kiválóságukat, a minőség iránti elkötelezettségüket. Nem titkolt szándékunk, hogy példájukkal bátorítsunk,
követésre ösztönözzünk másokat. A válogatás bizonyára nem lesz –nem is lehet– teljes körű, de szándékaink szerint jól
reprezentálja majd, hogy a minőségügy jelenlegi nehéz helyzetében is lehet szép sikereket elérni. A Tisztelt Olvasót arra
szeretnénk kérni: amennyiben környezetében talál bemutatásra méltó embereket, jelezze azt számunkra, hogy őket és
munkásságukat is megismerhessük.
Sződi Sándor

Jók a legjobbak közül

Lőrinc Ákos

Célunk az Európai Minőségi Díj elnyerésére való felkészülés
Lőrinc Ákostól a 2007-ben Nemzeti Minőségi Díjat
nyert Észak-magyarországi Regionális Vízművek
ZRt. minőségügyi vezetőjétől elsőként azt kérdezem,
hogy fiatal vezetőként miként tudja magát a cégen
belül elfogadtatni?
Mint Társaságunk egyik fiatal vezetőjét, munkám során
az vezérel, hogy minden esetben nagy szakmai felkészültséggel és az elvárható maximális eredménnyel végezzem munkámat, ezáltal is példát mutatva munkatársaimnak. Úgy gondolom, hogy e törekvésem látszik minden cselekedetemen, melyet kollégáim is értékelnek,
elfogadva észrevételeimet, javaslataimat.
Magyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

Az elfogadtatásnak alapfeltétele, hogy a cég működését
teljes körűen ismerjem, és a kollégákkal a lehető legjobb
kapcsolatokat alakítsam ki.
- Miért a vízműveket választottad munkahelyként?
Mint a természetet szerető és a környezetet védő ember,
nagy örömömre szolgált, hogy egy olyan társaságnál
dolgozhatok, amely kiemelt figyelmet fordít a lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátására, a környezettudatos
munkavégzésre. Mindig is érdekeltek a víz körforgásával
kapcsolatos folyamatok, amely során nemcsak a természettel való kapcsolatot találtam meg, hanem a fogyasz51/68oldal

tók ellátása során az emberekkel kapcsolatos együttműködés is örömömre szolgál.
- Miért fontos számodra a minőség?
Számomra a minőség az egyik legfontosabb elv az élet
minden területen, hiszen megfelelő, kiváló eredményeket
csak megalapozott módszerekkel, minőségi munkával
lehet elérni.
- Az önértékelést, mint módszert hol ismerted meg?
Elsősorban tanulmányaim során találkoztam önértékelési
módszerekkel. Az EFQM modell szerinti önértékelési
mód elsajátításában a benchmarking folyamatok segítettek. Ismereteim folyamatos bővítése érdekében több
alkalommal vettem részt képzéseken, különböző tanácskozásokon.
- Mely cégektől, szervezetektől tudtatok tanulni és az
ÉRV miként segíti mások kiválóságának növelését?
A versenytársak és az iparág legjobbjainak elemzéséhez
vezette be Társaságunk Benchmarking Rendszerét,
melyet továbbfejlesztve folyamatosan építettük ki újabb
és újabb kapcsolatainkat. A partnerek kiválasztásánál
meghatározó szempont a kiváló működés, a működési
hasonlóság és az együttműködési hajlandóság volt.
Legfontosabb benchmarking partnereink -a teljesség
igénye nélkül- a Magyar Vízi-közmű Szövetség, a
Nyírségvíz Zrt., a Pécsi Vízmű Zrt., valamint a Debreceni
Vízmű és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
Az ÉRV ZRt. minden esetben készséggel működik együtt
a tőle információt kérő társaságokkal. Cégbemutatóval
egybekötött szakmai napokon örömmel osztjuk meg tapasztalatainkat a résztvevőkkel, továbbá konferenciákon
nagyon szívesen számolunk be a minőségügy terén elért
eredményeinkről.
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- Véleményed szerint melyek azok az erények, melyek a díj elnyeréséhez vezettek?
Társaságunk legfontosabb értékei közül elsőként a magas műszaki színvonalú, megbízható szolgáltatás biztosítását, a pénzügyi stabilitást, a jövedelemtermelő képességet említeném, valamint kiemelkedő piaci integrációs képességünk, fejlesztés-orientáltságunk is hozzájárult a díj elnyeréséhez.
- Mi jöhet még a Nemzeti Minőségi Díj után?
A díj elnyerése jelentős erkölcsi – működési siker, de
egyben kötelesség és elkötelezettség is ügyfeleink irányába. Működési kiválóságunkat megtartva, önértékelési
folyamatainkat továbbfejlesztve célunk nem lehet más,
mint az Európai Minőségi Díj elnyerésére való felkészülés.
____________________________________________
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Főszerepben a kockázatok kezelése
Dióhéjban a III. TQM Konferenciáról
Sződi Sándor
Október első hetében a füzesgyarmati Gara Hotel volt a
helyszíne a TQM Szövetség éves konferenciájának, melyet
Fábián Zoltán elnök nyitott meg. A rendezvény fő céljai között a szakemberek véleménycseréje, együttműködésének
erősítése előkelő helyen szerepelt. Az elnök üdvözlő szavait mindjárt nyitó előadása követte, melyben a jelen konferencia megszervezésének kockázatait ecsetelte. Szólt a
célközönség kiválasztásáról, a társ minőségügyi szervezetekkel való együttműködésről, de prezentációjában
hangsúlyos szerepet szánt a minőségügy jelenlegi nem túl
hízelgő megítélésének is.
Sződi Sándor (IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ) a
szervezeti önértékelés kockázatait, buktatóit a PDCA szellemében és tapasztalatai alapján mutatta be. Egy-egy kockázati tényező ismertetését megoldási javaslattal is fűszerezte. Előadása végén saját prognózisát adta közre a szervezeti kiválóság erősítésében meghatározó tényezőt jelentő eszköz alkalmazását illetően.
Bogdán András (Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) az élelmiszert előállító vállalatok kockázatbecsléseit helyezte górcső alá. A megyei felügyelő előadásában kiemelten foglalkozott a kockázati csoportok felállításával, a kockázatokhoz tartozó pontszámok elemzésével, valamint az ellenőrzések számának meghatározásával.
Szügyi György (Euromenedzser Tanácsadó és Képzési
Központ) ismételten bebizonyította, hogy a minőség központjában az ember áll. Az elnök-vezérigazgató szerint ma
nem sikeres, hanem győztes csapatra van szükség, melynek főbb jellemzői a tudatosság, a nyitottság és az erőfeMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

szítés. A kompetencia alapú erőforrásokkal kapcsolatos
összefoglalását nagy egyetértés övezte.
Rózsa András (ISO 9000 FÓRUM) oknyomozó előadásában arra kereste a választ, hogy hová tűnt a TQM. Az
utolsó diákon persze kiderült: a „minőségügyi divat-áramlatok” erős sodrása ellenére is biztos helye van, s bár alkalmazására nincs tuti tipp, segítségével megtalálhatjuk a
számunkra optimális megoldást. Azon megállapítása, hogy
az ISO devalválódott -és nem a minőségügy-, a jelenlévők
többségének egyetértésével találkozott.
Lőrinczné Bubla Éva (Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság)
a testületre adaptált és kötelezővé tett RCAF modell előnyeiről és hátrányairól osztotta meg gondolatait közönségével. A minőség iránt mélyen elkötelezett főkapitányság
rendőri vezetése (kétszeres Recognised for Excellence
elismerés birtokosai) mindent elkövet majd a modell nyújtotta előnyök gyakorlatba ültetéséért. Az országos eredmények megjelenésével kapcsolatban az előadó kevésbé volt
optimista.
Pintér Csaba (Lionson Consulting Kft.) előadásában gyakorlati példákat és észérveket sorakoztatott fel annak bizonyítására, hogy az idő mérésére nagy gondot kell fordítania
vállalkozásainknak. Tájékozódhattunk a stabil munkahely
jellemzőiről, az időegységre bontásról, s az is bizonyítást
nyert: az időmérés egymagában nem elég a referencia - idő
megállapítására. A kiváló szakértő a következő konferenciákra a téma folytatását ígérte.
Szabó Kálmán (Szövetség a Kiválóságért Közhasznú
Egyesület) az önértékelést, mint kockázatkezelő eszközt
ajánlotta a konferencia résztvevőinek figyelmébe. Tizenegy
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Nemzeti Minőségi Díjra pályázó cég írásos anyagának segítségével illusztrálta a kockázatkezelési eszközök használatát és „Adottságok”-ban való megjelenítését. Több alternatív utat és lehetőséget is felvázolt, melyek a szervezeti
kiválóság irányába vezetnek.
Simone Smolinska (Le Belier Magyarország Zrt.) arról tartott színvonalas előadást, hogy miként történik a tudás folyamatos bővítése egy XXI. századi vállalatnál. Szólt a
TPM projekt céljairól, s az embereknek ebben való főszerepéről. A játékos formában történő képzés a cégénél jól
bevált. Az ekképpen történő oktatás hatékonyságáról ma
már a III. TQM Konferencia résztvevőinek is lehet a korábbinál alaposabb elképzelése, hiszen az egyik csapatjátékot
kipróbálhatták a helyszínen.
Kóczé Zoltán (Hyperteam Kft.) az operatív kockázatmenedzsment és a TQM kapcsolata témakörbe helyezte mondandóját. Hallhattunk a modern folyamatmodellező eszközökről, szoftverekről, de megismertük a kockázati térképek
készítésének néhány fortélyát is. Ismertetésre került az
operatív kockázatok közé sorolt humán-, folyamat-, rendszer-, és eszközök rizikó néhány jellemzője is.
Halápi Bernadett (SZTE Mérnöki Kar) őszintén beismerte,
hogy hirtelenjében nem tudja megmondani: mit tanítsunk,
azt meg végképpen nem, hogy pl. öt év múlva mire lesz
szükség. Közös gondolkodásra kérte a megjelenteket és
szólt a legjellemzőbb piaci igényekről. Véleménye szerint
stabilitást, több lábon állást eredményezhet, ha az oktatás
mellet a kutatás, az innováció, a szaktanácsadás, a szolgáltatás is megjelenik képző intézményeink választékában.
Ivanova Galina (ÉMI-TÜV SÜD Kft.) az integrált rendszerek
működésének buktatóit térképezte fel. Ismételten bebizonyosodott, hogy nem csak piaci igény, de belső késztetés is
kell az integrált rendszerek bevezetésére. Az előadó szerint
a tanúsítás elpiacosodott és elveszítette hitelét. A vezetőség nem tekinti sajátjának, vezetési eszköznek a minőségMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

irányítási rendszert és ki is hagyják belőle. A minőségügy
külön szakterületté válik.
Lantos Gábor (Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.) „Termékbiztonság: Válság és megelőzés” című előadásában magyarázatát adta miért van az, hogy cége nap, mint nap emberek millióinak biztonságáért felel. Ízelítőt kaptunk a kockázatkezelés kecskeméti- és konszern- szintű eredményeiről. Megismerhettük a Challenger űrrepülőgép katasztrófájának körülményeit. A tragédia azért következett be, mert
egy nagyon fontos információ nem jutott el időben a kilövés
közvetlen irányítóihoz, akiknek lehetőségük lett volna a
kilövés leállítására.
A konferencia záró előadását a TQM Szövetség elnöke,
Fábián Zoltán tartotta. Mozgó célpont című előadásában
azokat az erőfeszítéseket vázolta, melyet munkahelyén a
minőségügyi osztálynak kellett végrehajtania az integráció
előtti, alatti és utáni helyzetben. Megtudtuk, hogy jelenleg a
stratégia átdolgozása jelenti a legfontosabb tennivalót számukra. Szeretnék, ha céljaik függetlenek és időtállóak lennének a szervezeti, személyi változásoktól – ugyanakkor
mindenki számára fontosak és követhetőek is egyben.
A konferencia egyik legfőbb hozadéka, hozzáadott értéke
az volt, hogy az előadások után szakmai konzultációkra is
lehetőség adódott, melyet a konferencián résztvevők maximálisan kihasználtak.

Kedves olvasóink az előadásokat
megtalálhatják a TQM Szövetség honlapján
http://www. tqmszovetseg.hu
____________________________________________

54/68oldal

Kit, miért válasszunk?
Találkoztak a minőségügyi piac szereplői
Sződi Sándor
Szeptember 18-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „A” épületében tartották az Iparfejlesztési
Közalapítvány Magyar Minőségfejlesztési Központja által szervezett „A tanácsadó és tanúsító választás fortélyai”
című konferenciát.
Az előadók, illetve a konferenciát támogató, s ott bemutatkozó tanácsadó és tanúsító cégek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Balogh Béla (AIB – Vinçotte Hungary Kft.),
Bujtás Gyula (Első Magyar Tanúsító Kft.),
Gyöngy István (ÉMI – TÜV SÜD Kft.),
Szekeres István (FERRCERT Tanúsító és Ellenőrző Kft.),
Novák Tamás (SGS Hungária Kft.),
Szügyi György (Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ),
Dr. Ködmön István (Szenzor Gazdaságmérnöki Kft.),
György T. Péter (TEQUA - TÜV AKADÉMIA),
Kormány Tamás (Controll Holding Zrt.).

A konferencián való részvételből profitáltak mindazok, akik tanúsítás előtt állnak, de azok is akik már több szabványos
rendszert működtetnek.
Kiderült, hogy kit, miért érdemes választani, s a kötetlen beszélgetések során egyéb kérdések is terítékre kerülhettek.
Az elhangzott előadások Magyar Minőségfejlesztési Központ honlapjáról www.mik.hu letölthetők.
A konferencia média partnerei a Magyar Minőség és a Minőség és Megbízhatóság újságok voltak.
_______________________________________________________________________________________________
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A CEN/CENELEC negyedik közös közgyűlése
Szabó József, Krantz Domokos

Az európai szabványosítás kiemelkedő eseményének
számít a CEN és a CENELEC egy helyszínen és egymást követő időben immár negyedik alkalommal megrendezett közös közgyűlése. Az esemény helyszíne
idén Bukarest volt. Az ASRO, a Román
Szabványosítási Szövetség, mint az európai
szabványosító szervezetek egyik legújabb tagja abból
az alkalomból látta vendégül a közös közgyűlés
Európából és a világ sok más tájáról érkező
résztvevőit, hogy immár 10 éve privát szervezetként
végzi a nemzeti szabványosítással kapcsolatos feladatokat. A közgyűlés sikeres megrendezésének
biztosítéka volt, hogy az ASRO szervező munkáját a
kormányzati szervek és a gazdaság szereplői közül is
sokan támogatták. Hűen fejezte ki a vendéglátók
európai szabványosításra fordított fokozott figyelmét,
hogy a hagyományos nyílt napot –nagy sajtó
nyilvánosságot vonzva– Traian Băsescu, a Román
Köztársaság államfője nyitotta meg.
A nyílt nap résztvevőinek a száma meghaladta a 300at, annak köszönhetően, hogy az európai
szabványügyi szervezetek tagjai, társult tagjai, az
együttműködő szervezetek mellett számos európai és
román vállalat, valamint piacfelügyeleti szervezet is
képviseltette magát. A Japán Szabványosító Bizottság
(JISC) népes küldöttséggel vett részt abból az
alkalomból, hogy a közgyűlésen együttműködési
megállapodást írtak alá a CEN-nel. A rendezvény
témája „Az európai szabványok a piacfelügyelet
Magyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

támogatásában” összecsengett az Európai Bizottság
által a belső piaccal kapcsolatban korábban kiadott
ismertető (The Single Market for Goods) gondolataival.
Az elhangzott előadások és felszólalások alapján
leszűrhető, hogy bár a tagországok a lehetőségeik és
hagyományaik szerint eltérő szervezeteket hoztak létre
a piacfelügyeleti feladatok megoldására, az európai
szabványoknak
mindannyian
jelentős
szerepet
tulajdonítanak a megfelelőség-értékelésben és a
piacfelügyeletben.
Az
európai
szabványok
alkalmazásának előnye, hogy biztos megoldást
nyújtanak a gyártók számára, amikor termékeiknek az
új megközelítésű európai irányelvek alapvető
követelményeinek való megfelelőségét kell igazolniuk.
Az új megközelítésű irányelvekben megtestesülő elvek
érvényesüléséhez ugyanakkor szükséges a piacfelügyeletek megfelelő működése is.
A közgyűlés zártkörű ülésein mindkét szervezetben
választottak új tisztségviselőket. A CEN pénzügyi
elnökhelyettese megbízatásának lejártával a közgyűlés
ellenszavazat nélkül a portugál Jorge Marques dos
Santost választotta erre a posztra.
A CENELEC-ben a következők lettek a CENELEC
Igazgató Tanácsának tagjai: Mr. David Dossett, Mr.
Kenneth Kullinger, Mr. Gheorghe Tucu, Mr. Jesper
Jerlang és Mrs. Gudrun Rognvaldardottir.
Az európai szabványosítás jövőképe (FLES)
munkacsoport által megkezdett munka folytatódott, és
néhány területen érzékelhető némi előrelépés is a
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CEN és a CENELEC együttműködésében. Sajnálatos,
hogy a harmadik európai szabványügyi szervezet, az
ETSI, lényegében kimaradt az egységes európai
szabványosítás kialakításának eddigi folyamataiból.
Mr. Gerd Ochel, az ETSI tisztségviselője hangot is
adott az ebből következő csalódottságának. Az
Európai Bizottság Szabványosítási Osztályának új
vezetője, Ms Renate Veissenhorn, aki először
képviselte a Bizottságot a közgyűlésen, felhívta a
figyelmet arra, hogy három európai szabványosító
szervezet van, és az ETSI-t sem szabad kihagyni az
európai szabványosítás jövőképét meghatározó
döntésekből. A CEN és a CENELEC közgyűlése is
kifejezte szándékát az ETSI-vel való szélesebb körű
együttműködésre.
Az
európai
szabványosítás
szervezeteinek
közeledését a CEN és a CENELEC közgyűlésének
közös napirendi pontjai jelezték. Ezek között szerepelt
az egységes európai szabványosítás jeléről folytatott
vita, aminek a végén a CEN és a CENELEC is a
„USE”-t (Unique Standardization for Europe) támogatta.
Mivel nem lett meghatározva a közös szervezet,
amelynek ez lenne a jele, a döntésnek inkább jelképes
jelentősége van. Pontosan nem lehet még tudni, hogy
mi lesz a jel sorsa, hiszen néhány külföldi
szabványügyi szervezet máris lobbizni próbál az új jel
ellen. A javaslatok szerint a „USE” jelet az európai
szabványügyi
szervezetek
és
tagszervezeteik
használhatnák különböző kiadványaikon, akár a
szabványaikon is.

a CEN és a CENELEC arra, hogy új székházat
keressen. A két szervezet közeledése vezetett oda,
hogy sikerült olyan épületet találni, amelyben a CENnek és a CENELEC-nek is helye van. Az új székház
kiválasztását mindkét szervezet jóváhagyta.
Példa nélkül álló javaslatot fogadott el a CEN, amikor a
főtitkári pozíció betöltésére a CENELEC-kel közös pályázat kiírását kezdeményezte. A javaslat elfogadása
esetén a CEN-nek és a CENELEC-nek közös főtitkára
lenne, ami lehetővé tenné a CEN és a CENELEC
ügyintéző
szervezetének
bizonyos
mértékű
integrálását. A CENELEC ebben a kérdésben még
nem foglalt állást, a tagok alaposabban meg kívánják
vizsgálni a lehetséges következményeket.
Jövőre a soron következő közös közgyűlés
Brüsszelben lesz megrendezve. Az európai integrációs
szervezetek legnagyobb központjában várhatóan
megfelelő lesz a légkör az európai szabványügyi
szervezetek közös jövőjét megteremető döntésekhez.
____________________________________________

A két szervezet közeledését külső tényező is segítette.
A Brüsszel belvárosát érintő átépítés miatt kényszerült
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Internet- ill. hálózatbiztonság
A Puskás Tivadar Közalapítvány a CERT-Hungary Központja (PTA-CHK)
Az elektronikus kormányzati rendszerek szolgáltatásainak terjedése -a jelentős pozitív társadalmi hatások
mellett– a rendszerek elleni, növekvő számú
rosszindulatú támadással párosul. A világhálón egyre
nagyobb
számban
terjedő
fenyegetettségek
csökkentésére a Puskás Tivadar Közalapítvány (PTA)
2004-ben, az akkori Informatikai és Hírközlési
Minisztérium (IHM) támogatásával kezdte meg a
CERT-Hungary program beindítását, abból a célból,
hogy egy kormányzati hálózatbiztonsági központ
alakuljon ki. 2006. júniusa óta a PTA a Miniszterelnöki
Hivatal Elektronikus-Kormányzat Központ (MeH EKK)
felügyelete alatt áll.
A világhálót csak világméretű összefogással lehet védeni. Ennek érdekében –az egyes országokban
működő szakmai csoportok jobb kommunikációját és
együttműködését szolgálandó céllal- alakult meg a
1990-ben a globális érdekeket képviselő FIRST. A
FIRST (Forum of Incident Response and Security
Teams) a CERT (Computer Emergency Response
Team) szervezetek nemzetközi közössége, az egyik
legkvalifikáltabb szakmai közösség az internet-, ill.
hálózatbiztonság területén. Hazánkat 2006. óta a PTACERT képviseli teljes jogú tagként a FIRST-ben.
A PTA-CHK kiemelt feladata a hálózatbiztonsági szolgáltatások nyújtása a támogatott közigazgatási
szervek részére (felkészítés, megelőzés, incidenskeMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

zelés, oktatás). A támogatott szervezetek között van,
pl. a MeH EKK, az Elektronikus Kormányzati
Gerinchálózat, a Nemzeti Hírközlési Hatóság és a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).
A szervezet a kritikus információs infrastruktúrák védelme terén is fontos szerepet tölt be, például –
közreműködőként- ellátja el az Országos Informatikai
és Hírközlési Főügyelet ügyeleti feladatait. Működteti
az Incidenskezelési Munkacsoportot, amely az
internetes bankolás biztonságának fokozása érdekében gyakorlatokat szervez, ajánlásokat készít elő,
és egyeztető fórumot biztosít a PSZÁF, a
Bankszövetség és a Nemzeti Nyomozóiroda
közreműködésével. Ezen együttműködés keretében
működött közre sikerrel a 2006 év végén a legnagyobb
magyar bankokat ért adathalász támadássorozat
elhárításában
A szervezet tudásközpontként integrálja a nemzetközi
és hazai ismeretek és szakértelem forrásait. A PTACHK nemzetközi aktivitását és eredményeit jellemzi,
hogy felvették az Európai Kormányzati CERT-ek
Csoportjába (EGC), teljes jogú tagja a Magyarország
mellett a 14 legfejlettebb állam kormányzati szerveit
tömörítő
International
Watch
and
Warning
szervezetnek. Munkatársai fontos szerepeket vállalnak
az Európai Hálózati és Információ Biztonsági
Ügynökség (ENISA) munkájában. A nemzetközi
elismertségét jelzi, hogy megkapta a hálózatbiztonsági
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központok világszervezetének (Forum of Incident
Response Teams) és európai szervezetének (TFCSIRT) akkreditációját (Trusted Introducer) is. Regionális kezdeményezésként az CHK életre hívta a
visegrádi országok kormányzati informatikai biztonsági
fórumát.
A PTA-CHK a nemzetközi hálózat részeként, azonnal
értesül mindazokról a fenyegetettségekről (pl. vírusok,
sérülékenységek, stb.), amelyek a támogatott
szervezeteket érinthetik, és értesíteni tudja őket,
továbbá be tud avatkozni olyan esetekben, amikor egy
támogatott szervezet informatikai rendszerét külföldről
indított támadás éri.
A PTA-CHK -kormányzati jellegének köszönhetőennemzeti koordinációs pontként is működik, mely tevékenység keretét a hálózatbiztonság terén működő
vagy ahhoz kapcsolódó civil, kormányzati és üzleti
szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások
szabják meg.
Közfeladatként az informatikai- és hálózatbiztonsággal
kapcsolatos tudatosság területén is fokozódó
mértékben vállal feladatokat, mind az egyéni
felhasználók (ld. www.biztonsagosinternet.hu), mind a
szakemberek támogatására.
A PTA-CHK egyben szerepet vállal a hálózati és információbiztonság szabályozásának előkészítésében is:
részt vett a MeH EKK részére az informatikai és
információ biztonság terén kiadandó ajánlások
kidolgozásában, valamint a PSZÁF internetes
bankolás biztonságára vonatkozó ajánlásában.
Az informatikai és hálózatbiztonság szinte minden
területén és számtalan vonatkozásában találkozik a
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minőségbiztosítás
kérdéseivel.
Ezért
a
minőségbiztosítás követelményeinek érvényesülése a
PTA-CHK napi munkájában az egyik kiemelt
szempontként szerepel.
Elérhetőségek:
PTA – CHK :1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.
Telefon: +36-1-301-2030, Fax: +36-1-332-3774
e-mail: cert@cert-hungary.hu,
Internet: www.cert-hungary.hu
__________________________________________
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Az MSZT sikeres közreműködése a kis- és középvállalatok támogatására indított PIM
projektben
Csányi Istvánné
Az EU-támogatással megvalósult PIM projekt a középkelet-európai kis- és középvállalatok versenyképességének
növelése érdekében jött létre. A PIM projekt célja az üzleti
folyamat innovációjának elősegítése egy olyan technológiai
infrastruktúra kifejlesztésén keresztül, amely lehetővé teszi
az elektronikus úton való együttműködést a közép-keleteurópai kis- és középvállalatok között. A projekt az igények
széles körű felmérésével kezdődött (követelményelemzés),
amelyet
öt
közép-kelet-európai
országban
(Cseh
Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Románia és
Szlovénia) végeztek, és egy olyan internetes felület
létrehozásával folytatódott, amely lehetővé tette a kis- és
középvállalkozások számára az egymás közötti, valamint a
szakértőkön keresztül való együttműködést soknyelvű és
sokkultúrájú környezetben. Az alkalmazott innovációs
technológiával a felhasználók ismerete folyamatosan és
dinamikusan bővült. Olyan együttműködést valósítottak
meg, amely lehetővé tette számukra, hogy kicseréljék az
információkat, tapasztalataikat, fórumokat rendezzenek,
speciális szakmai csoportokat hozzanak létre és on-line
szemináriumokat és oktatásokat tartsanak.
A PIM projektet egy európai vállalatokból és oktatási intézményekből álló konzorcium indította el és dolgozta ki, és
az
Európai
Bizottság
6.
K&F
Keretprogramja
társfinanszírozta.
A konzorcium tagjai voltak:
MIP (Olaszország), Q&R (Görögország), SINEURA
(Olaszország), GFI (Belgium), ISH (Magyarország), IGQ
(Olaszország), CQS (Cseh Köztársaság), SIQ (SzlovéMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

nia),MSZT (Magyarország), SRAC (Románia),
SOLIDARNOSC (Lengyelország), Miskolci Egyetem (Magyarország)
A projekt 2006. március 1-jén indult 26 hónapos tervezett
megvalósítási idővel, amelyet időközben 3 hónappal
meghosszabbítottak.
A tervezett költség konzorciumi szinten 4 212 618 EUR,
amelyből 2 273 060 EUR-t térítenek meg. Ebből az MSZTre eső támogatás 142 033 EUR.
A projekt 2008. július 31-én zárult le. Az átvizsgálást
Brüsszelben 2008. július 25-én tartotta meg egy 3 tagú
bizottság, amelyről 18 oldalas jelentés készült.
A jelentés megállapította, hogy a PIM projekt sikeresen
befejeződött és annak célja megvalósult. A résztvevők
rendelkeztek a megvalósításához szükséges készséggel és
szakértelemmel, megfelelő motivációval és elkötelezettséggel, valamennyi írásos anyagot időben és magas
színvonalon elkészítve benyújtottak. A bizottság tagjai úgy
értékelték, hogy a PIM egy teljes mértékben elfogadható
projekt volt, amely elérte a kitűzött célját.
A végső pénzügyi elszámolást és a könyvvizsgálói jelentést
a konzorcium tagjainak 2008. augusztus végén kell
benyújtaniuk.
A PIM felület elérhető a http://89.96.249.242/proto_pim/
internet címen.
____________________________________________
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Fenntarthatósági jelentések készítése
Braun & Partners Network

2008-ban elindult a Braun & Partners Network által,
nemzetközi partnerek támogatásával kidolgozott
globális Good CSR 2008 program. Az egyedülálló
összefogás lehetőséget biztosít a csatlakozott 25
vállalat számára, hogy rövid fenntarthatósági
jelentésben számoljanak be érintettjeiknek gazdasági,
társadalmi és környezeti teljesítményükről, és ezzel
támogassák, terjesszék a felelős üzleti működés jó
gyakorlatait.
Hiszünk abban, hogy a fenntarthatóság, az
átláthatóság, a felelős működés, azaz a CSR
[Corporate Social Responsibility=Vállalatok társadalmi
felelősségvállalása] nem divat és szép szó, hanem
elkötelezettség és tett, a huszonegyedik században az
üzleti működés elengedhetetlen és az érintettjeink által
elvárt formája.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy lehetőséget biztosítsunk
tízmilliónyi érintettünknek, Magyarország lényegében
valamennyi polgárának, hogy képet és információt
kapjon arról, hogy mit és miként teszünk a felelős
működés érdekében. A legelterjedtebb nemzetközi
jelentéstételi szabványnak, a Global Reporting
Initiative standardnak megfelelő rövid jelentések
közzétételével hiteles tájékoztatást adunk magunkról,
lehetőséget biztosítva arra, hogy érintettjeink
adatainkat, információinkat összevethessék és így
maguk is értékelhessék teljesítményünket.
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Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy a rövid
jelentéseket tartalmazó kötet, a külön-külön a
vállalatok érintettjeihez eljuttatott jelentések, a
legkiemelkedőbb CSR teljesítmények díjazása,
valamint a felelősségvállalás ügyét népszerűsítő
kampány, azaz a Good CSR 2008 Program,
alapvetően a felelősségvállalás ügyét, és így –rajtunk
keresztül– érintettjeinket, szűkebb és tágabb
környezetünket, a gazdasági, társadalmi és környezeti
értelemben egyaránt fenntartható Magyarországot
szolgálja.
A Good CSR 2008 program lehetőséget biztosít a
csatlakozó
vállalatok
számára,
hogy
rövid
fenntarthatósági
jelentésben
számoljanak
be
érintettjeiknek gazdasági, társadalmi és környezeti
teljesítményükről. A program célja, hogy a CSR ügyét
népszerűsítse, valamint hogy a vállalatok számára
lehetőséget teremtsen összehasonlítható formában
beszámolni fenntarthatósági teljesítményükről.
____________________________________________
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Újabb lehetőség versenyképességünk fejlesztésére
Európai Vállalkozási Díj
Velkey Zsuzsa
A vállalkozásokat fejlesztő és a kedvező környezetet teremtő célkitűzések kulcsfontosságúak abban, hogy Magyarország eleget tudjon tenni az előtte álló elsődleges
kihívásoknak: a gazdaság élénkítésének és új munkahelyek teremtésének. A 2005-ben megalapított Európai
Vállalkozás Díj sokféle ösztönző gyakorlatot és politikát
mutat be a vállalatok számára, és lendületet ad a vállalkozás- és üzletbarát gondolkodásmód elsajátításához.
Mindezek hozzájárulhatnak a magyar vállaltok versenyképességének növeléséhez.
Az Európai Vállalkozás Díj olyan kezdeményezésekben
felmutatott érdemeket ismer el és díjaz, amelyek regionális szinten támogatják a vállalkozásokat. A pályázat
célja, hogy felkutassa a vállalkozások sikeres előmozdítóit, bemutassa a legjobb vállalkozási politikákat, tudatosítsa a vállalkozások piacgazdaságon belüli hozzáadott
értékét, és bátorítsa a potenciális vállalkozókat. Az Európai Unió összes tagállama és társult országa nevezhet
projekteket a pályázatra. A jelölteknek be kell mutatniuk,
hogy tevékenységeik a díj évét megelőző kétéves időszakban hogyan növelték az üzleti lehetőségeket, és
hogyan segítették régiójuk, vagy az adott hely gazdaságának fellendítését.
A díj elbírálása két válogatási szakaszban történik. Az
első szakasz nemzeti szinten zajlik, és a jelentkezők kizárólag a nemzeti válogatási szakasz teljesítése után
juthatnak be az európai díj elbírálási szakaszába. A proMagyar Minőség XVII. évfolyam 11. szám 2008. november

jekt magyar koordinátora a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. Az általuk kiírt nemzeti fordulóba
2008. szeptember 30-ig lehetett benyújtani a pályázatokat, ahonnan két kezdeményezés jut tovább az európai
döntőbe. Az európai forduló zárására, az ünnepélyes
eredményhirdetésre várhatóan 2009 áprilisában kerül sor
Prágában, az EU cseh elnöksége alatt.
Az Európai Vállalkozás Díjat öt kategóriában hirdetik
meg:
1. Vállalkozástámogatási díj (Enterpreneurship
Promotion Award): olyan nemzeti, regionális vagy
helyi szintű tevékenységeket és kezdeményezéseket
ismer el, amelyek a kreativitást, az innovációt és a
kockázatvállalást ösztönző vállalkozói
gondolkodásmódot és kultúrát fejlesztik.
2. Bürokrácia visszaszorítása díj (Red-tape Reduction
Award): olyan nemzeti, regionális vagy helyi
intézkedéseket ismer el, amelyek a vállalkozásokat
érintő jogi és adminisztratív procedúrák
egyszerűsítésére, valamint a „Gondolkodj először
kicsiben” („Think Small First”) elv megvalósítására
törekszik.
3. Vállalkozásfejlesztési díj (Enterprise Development
Award): olyan regionális és helyi szintű innovatív
célkitűzéseket ismer el, amelyek vállalkozásokat
támogatnak, a nemzeti és a nemzetközi piacra jutást
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segítik elő, befektetőket vonzanak, különösen a
hátrányos helyzetű területeken.
4. Befektetés a szakértelembe díj (Investment in Skills
Award): olyan regionális és helyi szintű
kezdeményezéseket ismer el, amelyek a vállalkozói,
a szakmai, a gyakorlati és a vezetői képességeket
javítják.
5. Felelős és felelősségteljes vállalkozás díj
(Responsible and Inclusive Enterpreneurship Award):
olyan regionális vagy helyi kezdeményezéseket ismer
el, amelyek a vállalatok társadalmi felelősségét
hangsúlyozzák, fenntartható üzleti gyakorlatot
szorgalmaznak a társadalmi és/vagy a környezeti
szférában. Ez a kategória ismeri el a hátrányos
helyzetű csoportok (munkanélküliek,
mozgáskorlátozottak, etnikai kisebbségekhez tartozók) körében kifejtett vállalkozástámogatási
erőfeszítéseket is.
E díjak mellett az európai zsűri a Zsűri Nagydíjat is kiosztja, amely Európa legkreatívabbnak és leginspirálóbbnak talált vállalkozói kezdeményezését illeti meg.
Az idén harmadik alkalommal kiírt Európai Vállalkozás
Díj biztosítja a vállalkozásügy és az innováció ösztönzését. A díjazottak útmutatást nyújtanak, illetve példaként
szolgálnak más vállalkozások számára. Ennek köszönhetően egy kedvező üzleti környezet jön létre, valamint a
legjobb gyakorlatok átvétele növeli a vállalatok versenyképességét is.
Készült a European Enterprise Awards 2007-es kiadványa alapján
További információk:
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme
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„A MIKULÁS IS BENCHMARKOL – 2”
Előzetes konferencia program

2008. december 5.
09.00–09.30
09.30–09.50

Regisztráció
Bevezető - Megnyitó
Gérnyi Gábor - főosztályvezető helyettes, NFGM – Üzleti környezet fejlesztése főosztály
09.50–10.10
A benchmarking erősíti a Magyar Postát
Jambrik Mihály – igazgató, Magyar Posta Zrt.
10.10–10.30
A benchmarking előszobájában – egy hivatal jó gyakorlata
Dr. Kállai Mária – alpolgármester, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
10.30–10.50
Benchmarking: segítőtárs a kiválóság útján
Árkovics Orsolya – gazdasági igazgató, Észak - Zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
10.50–11.10
Változó szervezet – változó kultúra – benchmarking
Cservenné Boros Andrea – humánerőforrás igazgató, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
11.10–11.30
Szünet
11.30–11.50
„Régi hiedelmek nem vezetnek az új sajthoz”.
Simone Smolinska – Minőség irányítási és Folyamatos fejlesztési vezető, Le Belier Kelet Európa
11.50–12.10
Benchmarking a MOL-csoport Elnöki Kiválóság Díjrendszerében
Almássy Erika – projekt menedzser, MOL Group
12.10–12.30
Beérett a benchmarking
Veress Csaba – minőségirányítási vezető, Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
12.30–12.50
A benchmarking szerepe győzelmünkben
Kovács Zsolt – vezérigazgató, Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
12.50–13.30
Büfé ebéd
13.30–13.50
Benchmarking a végeken
Csikai Sándorné – minőségügyi ov., Jósa András Kórház
13.50–14.10
A benchmarking kockázatai
Rózsa András – elnök, ISO 9000 FÓRUM
14.10–14.30
Merre tovább benchmarking? Tendenciák, irányzatok a 3. Nemzetközi Benchmarking Konferencia után
Sugár Karolina - elnök, Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület
14.30–14.50
Villámkérdések – rövid válaszok
14.50–
Zárszó
Részletes információ: IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ, 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.
Telefon / Fax: (1) 332 – 0362 / (1) 332 - 0787, e-mail: info@mik.hu, http://www.mik.hu
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Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagjait!

We Welcome the New Members to the Society
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Minőségügyi és Informatikai Tanácsadó Bt.

Presentation of our New Member
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